
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๖๙ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกำหนด

สอบภาคความรูนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ระหวางวันท่ี ๕ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใหการสอบวัดผล

ปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด     รองผูอำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๑.๕ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ๑. ควบคุม ดูแล และอำนวยการใหการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๒. ใหคำปรึกษาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู 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 นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



[๒] 

 
๒.๙ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๒.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๘ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ใหคำแนะนำ เพื่อใหการดำเนินการสอบเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมการจัดทำขอสอบ ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๓.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๓.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม    ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๓.๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๓.๖ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๓.๗ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ    ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

  ๓.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ    ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๓.๑๐ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๓.๑๑ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

  ๓.๑๒ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑     ทำขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๓.๑๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ    ทำขอสอบรายวิชาคอมพิวเตอร 

๓.๑๔ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑     ทำขอสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 

๓.๑๕ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     ทำขอสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 

๓.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑     ทำขอสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 

๓.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง     ทำขอสอบรายวิชาวิทยาศาสตร/ 

          ประวัติศาสตร/สังคมฯ/การงานอาชีพ 

           ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

 



[๓] 

 
มีหนาท่ี   (๑) ออกขอสอบในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสมกับเวลาสอบ และลักษณะของ

ขอสอบ คือ ปรนัย : อัตนัย สัดสวนคะแนน ๕๐ % : ๕๐ % หรืออัตนัย ๑๐๐ % หรือปรนัย ๑๐๐ % โดยใชสัดสวน

คะแนนตามดุลยพินิจของครูผูสอน รายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคนใหใช ขอสอบชุดเดียวกัน ยกเวนรายวิชาของครู

ตางประเทศใหอยูในดุลยพินิจของเจาของวิชา  

      (๒) เขียนจำนวน ขอสอบท่ีตองการใหตรงกับจำนวนผูสอบจริงและสงตนฉบับใหหัวหนา

วิชาการโรงเรียนตรวจสอบ ลงช่ือกอนสงคณะกรรมการชุดท่ี ๓ เพื่ออัดสำเนาขอสอบ  

   (๓) เย็บและบรรจุซอง ขอสอบท่ีสำนักงานบริหารวิชาการ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไดจนถึง

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  

   (๔) สงซองขอสอบพรอมขอสอบสำรองอยางนอยรายวิชาละ ๕ ชุด ใหคณะกรรมการกลาง

ภายในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ กอนเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

๔. คณะกรรมการฝายอัดสำเนาขอสอบ ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๔.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๔.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๔.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม    อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๔.๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๔.๖ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๔.๗ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ    อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๔.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

  ๔.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ    อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๔.๑๐ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๔.๑๑ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

  ๔.๑๒ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๔.๑๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ    อัดสำเนาขอสอบรายวิชาคอมพิวเตอร 

๔.๑๔ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๑๕ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 

๔.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑     อัดสำเนาขอสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 

๔.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง     อัดสำเนาขอสอบรายวิชาวิทยาศาสตร/ 

          ประวัติศาสตร/สังคมฯ/การงานอาชีพ 

          ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

มีหนาท่ี   รับตนฉบับ ขอสอบท่ีครูประจำช้ัน หรือประจำวิชา ตรวจสอบ และลงนามเรียบรอยแลวมาอัด  

สำเนา ระหวางวันท่ี ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามจำนวนผูสอบจริง และอำนวยความสะดวกแกครูประจำช้ัน หรือประจำ

วิชาในการบรรจุซองขอสอบ 



[๔] 

 
๕. คณะกรรมการกลาง ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด     รองผูอำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณท่ีใชในการสอบ ตลอดจนการ แกปญหาในการ

ดำเนินการสอบ รับ – สง ขอสอบ ตรวจสอบความเรียบรอยและถูกตองของกระดาษคำตอบจากคณะกรรมการคุมสอบ 

และควบคุมเวลาในการสอบใหเปนไปตามตารางสอบ โดยใชหองธุรการโรงเรียนเปนกองกลาง  

  

๖. คณะกรรมการคุมสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน ประกอบดวย 

๖.๑ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี ๑ 

  ๖.๑.๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

  ๖.๑.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

  ๖.๑.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

  ๖.๑.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

  ๖.๑.๕ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑          ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

  ๖.๑.๖ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑          ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๖.๒ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี ๒ 

  ๖.๒.๑ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

  ๖.๒.๒ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ     ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

  ๖.๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการ      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๖.๒.๔ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

  ๖.๒.๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

  ๖.๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

๖.๓ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี ๑ – ๒ 

๖.๓.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ     ครูพิเศษ 

๖.๓.๒ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ครพูิเศษ 

  ๖.๓.๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑      ครูพิเศษ 

๖.๔ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน (เด็กพิการเรียนรวม) ชวงช้ันท่ี ๑ – ๒ 

  ๖.๔.๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     หองเรียนเด็กพิการเรียนรวม 

 

 

 



[๕] 

 
มีหนาท่ี   ๑. กำกับการสอบแตละหองสอบ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ

ปฏิบัติของผูกำกับการสอบ โดยควบคุมมิใหนักเรียนนำเครื่องมือส่ือสารเขาหองสอบ มิใหนักเรียนกระทำการทุจริตใน

การสอบ แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองสอบเปนเบ้ืองตน ตลอดจนดำเนินการสอบตามตารางสอบ และ ดูแล นักเรียนไมให

ออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบทานใดท่ีมีภารกิจสวนตัวในวันคุมสอบ ใหแกปญหา โดยการจัด

ผูคุมสอบแทนดวยตนเอง พรอมบันทึกขอความเสนอหัวหนางานบริหารวิชาการ 

        ๒. วัด และประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาการของนักเรียน บันทึกในแบบเอกสารให         

ครบถวนสมบูรณ ใหสงฝายวิชาการเพื่อตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแจงผลการประเมินพัฒนาการ

ของนักเรียน ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

๗. คณะกรรมการฝายสถานท่ี ประกอบดวย 

๗.๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๗.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๗.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๗.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม    จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๗.๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๗.๖ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๗.๗ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ    จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๗.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

  ๗.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ    จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๗.๑๐ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

  ๗.๑๑ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

  ๗.๑๒ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครู คศ.๑     จัดหองสอบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

มีหนาท่ี   กำกับ ติดตามใหนักเรียนในหองท่ีใชเปนหองสอบ จัดหองสอบตามจำนวนนักเรียน โดยใหจัดใน

คาบเรียนท่ี ๖ ของวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตเวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เปนตนไป 
 

๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล ประกอบดวย 

๘.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด     รองผูอำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

  ๘.๒ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๘.๓ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานทุกข้ันตอน เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 

 

 

 

 



[๖] 

 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อยางเครงครัดเต็มความสามารถ เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน และผลดีตอทางราชการ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก และตารางสอบการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 
 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
                  ลงช่ือ 

                  (นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด) 

                                         รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

                                                     รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๗] 

 
ตารางสอบการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ระหวางวันท่ี ๕ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

สนามสอบโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

 

 

 
 

 

 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันพุธท่ี 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร ๖๐ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประวัติศาสตร ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๖๐ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ 

 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาษาไทย ๖๐ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การงานอาชีพ ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ศิลปะ ๖๐ 

 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 

วันศุกรท่ี 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. วิทยาศาสตร ๖๐ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. คอมพิวเตอร ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๖๐ 



[๘] 

 
 

 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๕ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ตามหนังสือท่ีอางถึง คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๖๙ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๗ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๘ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  
 
 


