
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ด�วยโรงเรียนบ�านบางจาก ได�กําหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๔    
เนื่องจากสถานการณ)การแพร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ   
ยังไม,คลี่คลาย เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร คณะกรรมการวิชาการโรงเรียนจึงกําหนดการสอบ
วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช�วิธีการสอบออนไลน8 (Online) ในวันท่ี  ๔ – ๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให�การสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๔ เปEนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว,าด�วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต,งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร)  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ) ภู,กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๑.๕ นายรุจน) เล,าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี   อํานวยการให� คําแนะนําปรึกษาเ พ่ือให�การดําเนินการเปEนไปด�วยความเรียบร�อย                

มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด�วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ) ภู,กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๒.๕ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศิธร จันทร)ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 



๒.๙ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย)  แก�วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช,วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวปาจารีย)  เศษโถ ครูผู�ช,วย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร)แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย) ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาววราพัณณ) จิระอรุณพัฒน) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๑๒ นายรุจน) เล,าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ดําเนินการจัดการสอบให�เรียบร�อย แก�ไขปWญหาท่ีอาจเกิดข้ึนให�ลุล,วงไปด�วยดี 
 

๓. คณะกรรมการจัดทําข�อสอบ โดยใช�วิธีการสอบออนไลน8 (Online) ประกอบด�วย 
๓.๑ นางสาวอัยย)  แก�วอาชา ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ 
๓.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช,วย      จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ 
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๓.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๓.๕ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๓.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๓.๗ นายรุจน) เล,าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 
๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 
๓.๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ 

  ๓.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ    จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ 
๓.๑๑ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 
๓.๑๒ นางสาวปาจารีย)  เศษโถ ครูผู�ช,วย      จัดทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 

๓.๑๓ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓.๑๔ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ    จัดทําข�อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร) 
๓.๑๕ นางสาวอัยย)  แก�วอาชา ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๓.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑     จัดทําข�อสอบรายวิชาสุขศึกษาฯ 
 



มีหน�าท่ี   ๑. กําหนดการสอบ วันท่ี ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. กําหนดการส,งข�อสอบ ครูผู�สอนจัดทําข�อสอบต�นฉบับบันทึกเปEนไฟล) PDF ส,งผ,าน        
e-mail ให�หัวหน�ากลุ,มสาระหรือหัวหน�าวิชาการ เพ่ือตรวจทานและรวบรวมข�อสอบต�นฉบับส,งงานทะเบียน
วัดผลของโรงเรียน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจัดทําข�อสอบออนไลน) จาก Google form          

ให�เรียบร�อยพร�อมสําหรับการสอบตามวันเวลาท่ีกําหนด 
 

๔. คณะกรรมการกํากับการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยใช�วิธีการสอบออนไลน8 (Online)  
๔.๑ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยใช�วิธีออนไลน8 (Online)  
ระดับปฐมวัย ประกอบด�วย 

  ๔.๑.๑ นางสาววราพัณณ) จิระอรุณพัฒน) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๑ 
  ๔.๑.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช,วย        ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๒ 
  ๔.๑.๓ นางสาวศศิธร จันทร)ชนะ ครู คศ.๑       ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๓ 

๔.๒ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยใช�วิธีการสอบออนไลน8 (Online) 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 

๔.๒.๑ นางสาวอัยย)  แก�วอาชา ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๑ 
๔.๒.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช,วย      กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๒ 
๔.๒.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๑ 
๔.๒.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๒ 
๔.๒.๕ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๑ 
๔.๒.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๒ 
๔.๒.๗ นายรุจน) เล,าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๑ 
๔.๒.๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๒ 
๔.๒.๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๑ 

  ๔.๒.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ    กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๒ 
๔.๒.๑๑ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑     กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖/๑ 
๔.๒.๑๒ นางสาวปาจารีย)  เศษโถ ครูผู�ช,วย      กํากับการสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖/๒ 

๔.๒.๑๓ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว ครู คศ.๑     กํากับการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๔.๒.๑๔ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ    กํากับการสอบรายวิชาคอมพิวเตอร) 
๔.๒.๑๕ นางสาวอัยย)  แก�วอาชา ครู คศ.๑     กํากับการสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๔.๒.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑     กํากับการสอบรายวิชาสุขศึกษาฯ 

๔.๓ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยใช�วิธีออนไลน8 (Online) 
เด็กพิการเรียนรวม ประกอบด�วย 

  ๔.๓.๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      ประเมินเด็กพิการเรียนรวม 
  ๔.๓.๒ นางสาวจริยา จันทร)แดง ครูอัตราจ�าง       ประเมินเด็กพิการเรียนรวม 



มีหน�าท่ี   ๑. กําหนดการสอบ วันท่ี ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. กํากับการสอบ (เปfด - ปfด ลิงค)) ตามวัน เวลา ท่ีกําหนดในตารางสอบท�ายคําสั่งนี้ 

  ๓. ดูแล กํากับการสอบให�เปEนไปอย,างเคร,งครัด 
  ๔. ตรวจสอบความถูกต�องของข�อสอบ 

 
๕. คณะกรรมการกลาง ประกอบด�วย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ) ภู,กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจน) เล,าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๕.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   จัดเตรียมข�อมูลเพ่ือบันทึกคะแนนลงคอมพิวเตอร) 
 

๖. คณะกรรมการฝEายประเมินผล ประกอบด�วย 
๖.๑ นางสาววิไลลักษณ) ภู,กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายรุจน) เล,าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว  ครู คศ.๑      กรรมการ 
๖.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต,งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย อย,างเคร,งครัดเต็มความสามารถ เพ่ือให�
เกิดประโยชน)สูงสุดต,อนักเรียน และผลดีต,อทางราชการ พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก และตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน       
ภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 

ท้ังนี้ตั้งแต,บัดนี้เปEนต�นไป  
 

                                            สั่ง ณ วันท่ี  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

                   ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร)) 

                                          ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๑  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๔  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๕  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ระดบัช้ันประถมศึกษาป4ท่ี ๖  
ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป4 ท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันจันทร)ท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๓๐ นาที 

วันอังคารท่ี 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร) ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร) ๓๐ นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๓๐ นาที 

วันพุธท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓๐ นาที 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ นาที 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ว ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร) ๓๐ นาที 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนท่ี ๑ ป4การศึกษา ๒๕๖๔ 

ระหว�างวันท่ี ๔ – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามหนังสือท่ีอ�างถึง คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร) ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ) ภู,กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน) เล,าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน) เฟPQองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร)ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ปTอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย) แก�วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช,วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย) เศษโถ ครูผู�ช,วย  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร)แดง ครูอัตราจ�าง   
๑๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางสาววราพัณณ) จิระอรุณพัฒน) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


