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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ 012/2554 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2553  
สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ให้
เป็นสนามสอบ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยด าเนินการจัดสอบ O-NET  มัธยมศึกษาปี
ที่ 3  ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554  ระหว่างเวลา  08.00-12.30 น. 

 

เพื่อให้การด าเนินการ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สนาม
สอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสนามสอบ  ดังนี้ 

 

1. นายพิชยนันท์ สารพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานสนามสอบ 
2. นายคมศักดิ์ หาญสิงห์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลาง 
3 นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 
4. นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 
5 น.ส.ศิริพร โกมารกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบและรักษาข้อสอบ 
6 นางพัชรี ระมาตร์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบและรักษาข้อสอบ 
7. น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3 ห้อง 1  (221) 
8. น.ส.วราภา รัตนชัย             ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 1  (221) 
9. นางกาญจนา สินวิชัย  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 2  (222) 
10. น.ส.วรวรรณ สุพรรณสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 2  (222) 
11. นางพิมพ์สุภัค   บุบผา  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 3  (223) 
12. นางกันยาวีร์ กุลนันต์กาญจนา ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 3  (223 
13. น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 4  (224) 
14. น.ส.เอ้ือมพร สนิทชัย  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 4  (224) 
15. น.ส.อนุศรา บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 5  (225) 
16. นางนุศรา โอริคาสะ  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 5  (225) 
17. น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 6  (231) 
 
 

 



 
 

 

๒ 

 
18. น.ส.ดวงเนตร ไทยประกอบ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 6  (231) 
19. น.ส.นฤมล รับส่ง   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 7  (232) 
20. นายปรเมศร์ ฦๅชา  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 7  (232) 
21. น.ส.ทวินันท์ ใสขาว   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 8  (233) 
22. นางอาวรณ์ สายฉลาด ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 8  (233) 
23. ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 9  (234) 
24. นางนงนุช ภาณสิทธิ์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 9  (234) 
25. น.ส.โศจยา ดวงสิน  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง10  (235) 
26. นายมนตรี ยานะกิจ  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง10  (235) 
27. น.ส.พิชชาพร บุญยืน  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง11  (236) 
28 น.ส.อารียา นุชอนงค์  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง11  (236) 
29. น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิค าทับ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง12  (241) 
30. นางสุรีวรรณย์  ปฐมภาคย์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง12  (241) 
31. น.ส.ศิราภร นาบญุ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง13  (242) 
32. น.ส.ฌานิกา สัจวิโรจน์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง13  (242) 
33. น.ส.สุนันทา กมลผาด  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง14  (243) 
34. น.ส.นงคราญ ค าลัยวงษ์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง14  (243) 
35. นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง15  (244) 
36. น.ส.วิไลวรรณ  น้อยอร่าม ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง15  (244) 
37. นางภัสสริญญา  กังเจริญ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง16  (245) 
38. น.ส.พนาวรรณ  ชลกาญจน์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง16  (245) 
39. นางธนภร เนตรสว่าง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง17  (246) 
40. นายปิยะพงษ์  งอกผล  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง17  (246) 
41. น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง18  (341) 
42. นายกฤตชัย เทียมราช           ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง18  (341) 
43. นางกนกพร ดวงยิหวา          ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  ตัวแทน สทศ. 
44. นางรจนา ศิวะพฤกษ์พงศ์ นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
45. น.ส.รัชนีย์ ไผ่ทอง  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
46. นายสมยศ      แม้นสงวน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลางและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ประสานการด าเนินการจัดสอบระหว่างโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและศูนย์ประสานการสอบ  
รับ-ส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมการกลาง  สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
สอบ  ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ  รวมทัง้ด าเนินการจัดสอบตามวัน เวลาที่ก าหนด  เพื่อให้การจัดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    ๑๘   เดือนมกราคม     พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่    ๑๘  เดือนมกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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                    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต……………………………………… 
ที ่……………………………………………..….วันที่  18  มกราคม 2554 
เรื่อง   ขออนุญาตจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2553  ระดับสนามสอบ 
........................................................................................................................................................ 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2554   
สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

2. รายชื่อกรรมการคุมสอบสนามสอบต่างโรงเรียน 
 

ตามที่  สพม.๒  ได้ก าหนดให้มีการจัดสอบ O-NET  มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  
2554  โดยมอบหมายให้โรงเรียนเป็นสนามสอบ  ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ และจัดครู
ให้ไปคุมสอบสลับโรงเรียนนั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงเรียนมาเพื่อ 

1. ขออนุญาตจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยแล้วนี ้

2.  ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน 1 คัน  ในการรับ - ส่งคณะกรรมการคุมสอบสนามสอบ

โรงเรียนสิริรัตนาธร  ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  07.30 – 14.00 น. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในค าสั่งต่อไป 
 
 

(นายสมยศ  แม้นสงวน) 
ครูเชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (O-NET)                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2523 
 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. นายพิชยนันท์ สารพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานสนามสอบ 
2. นายคมศักดิ์ หาญสิงห์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลาง 
3 นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 
4. นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 
5 น.ส.ศิริพร โกมารกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบและรักษาข้อสอบ 
6 นางพัชรี ระมาตร์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบและรักษาข้อสอบ 
7. น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3 ห้อง 1  (221) 
8. นางกาญจนา สินวิชัย  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 2  (222) 
9. นางพิมพ์สุภัค   บุบผา  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 3  (223) 
10. น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 4  (224) 
11. น.ส.อนุศรา บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 5  (225) 
12. น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 6  (231) 
13. น.ส.นฤมล รับส่ง   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 7  (232) 
14. น.ส.ทวินันท์ ใสขาว   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 8  (233) 
15. ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง 9  (234) 
16. น.ส.โศจยา ดวงสิน  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง10  (235) 
17. น.ส.พิชชาพร บุญยืน  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง11  (236) 
18. น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิค าทับ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง12  (241) 
19. น.ส.ศิราภร นาบุญ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง13  (242) 
20. น.ส.สุนันทา กมลผาด  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง14  (243) 
21. นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง15  (244) 
22. นางภัสสริญญา  กังเจริญ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง16  (245) 
23. นางธนภร เนตรสว่าง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง17  (246) 
24. น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.3  ห้อง18  (341) 
25. นางรจนา ศิวะพฤกษ์พงศ์ นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
26. น.ส.รัชนีย์ ไผ่ทอง  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
27. นายสมยศ      แม้นสงวน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลางและเลขานุการ 
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2. สนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 
1. กรรมการคุมสอบ 

1.  นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์  ครู คศ.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2.  นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรสถิตย์  ครู คศ.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
3.  น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  ครู คศ.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
4.  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์      ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
5.  นายปุ้ย  คงอุไร       ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
6.  น.ส.อัญชลี  เขมะประภา  ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
7.  นายพิราม  ภูมิวิชิต   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
8   นายปวิตร  สมนึก   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
9. นายณรงค์  หนูนารี   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
10. นายเพชร  สาระจันทรื  ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
11.. นายสุวิท  ปิ่นอมร   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
12. นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
13. นายอทิพงษ์  มหานิล   ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
14. น.ส.อรสา  ชาติรัมย์   ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

3. สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
1. กรรมการคุมสอบ 

1.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ครู คศ.2  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. ผู้แทน สทศ.     

1.  น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล   ครู คศ.2  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

4.สนามสอบโรงเรียนสหะพาณิชยป์ุญญวิถี  แผนกสามัญ 
1. นางจุฑามาศ  วานิชชัง   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. น.ส.วีร์สุดา  จันทโชติ   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
3.. น.ส.นงพร  จู่พิชญ์   ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


