
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่       039 /2554 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ LAS  มัธยมศึกษาปีที่ 2,5  ปีการศึกษา 2553  
สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ให้เป็นสนามสอบ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยด าเนินการจัดสอบ LAS  
มัธยมศึกษาปีที่ 2,5  ในวันที่ 2  มีนาคม  2554  ระหว่างเวลา  08.00-16.00 น. 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ  ดังนี้ 

 

1.สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. นายพิชยนันท์  สารพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานสนามสอบ 
2. นางนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลาง 
3. นายอดุลย์  ศิริเวช      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลาง 
4. นายคมศักดิ์  หาญสิงห์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลาง 
5. นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการกลาง 
6. นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการกลาง 
7. น.ส.ศิริพร  โกมารกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 

และรักษาข้อสอบ 
8. นางพัชรี  ระมาตร์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
9.  นางสุภาภรณ ์ ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2 ห้อง 1  
10. นายโชคชัย  จาดเมือง ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 1 
11.  น.ส.สวุรรณ ี พิริยะประทาน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 2 
12. นายวิรัช  มีชัย  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 2 
13. น.ส.วันนภา  สายพิมพิน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 3 
14. น.ส.จิรภา  จิตตรีสาร         ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 3 
15. นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 4 
16. นายเติมศักดิ์  วงษ์จ าปา ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 4 



2 
 
17. น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 5 
18. นายสิทธา  นิลสันธ ิ  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 5 
19. นายสุเนตร  ศรีใหญ่  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 6 
20. น.ส.เอมฤดี  วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 6 
21. น.ส.นงพร  จู่พิชญ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 7 
22. น.ส.ปุณยวีร ์  ศศิจรัสวงศ์ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 7 
22. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง คร ูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 8 
24. น.ส.จีน  วงค์เจริญ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 8 
25.นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 9 
26. นายนิวัตน์  จิตตอ าไพ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง 9 
27 น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง10 
28. น.ส.จิดาภา  ออมสิน  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง10 
29.  นายอุสาห์  เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง11 
30 น.ส.ประภัสสร โพธิ์ขาว  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง11 
31. นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง12 
32. นายปรเมศร์  ฦๅชา  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง12 
33. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง13 
34. น.ส.นงคราญ  ค าลัยวงษ์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง13 
35. นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง14 
36. น.ส.ดวงเนตร ไทยประกอบ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง14 
37. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง15 
38. น.ส.พนาวรรณ ชลกาญจน์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง15 
37. นางธนภร  เนตรสว่าง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง16 
39. น.ส.วรวรรณ  สุพรรณสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.2  ห้อง16 
40. นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 1 
41. น.ส.ภูริตา  ณิยกูล  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 1 
42. นางวราภรณ ์ แก้วเชาว์รัมย์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 2 
4.3 น.ส.จิรกัลยา  มณีพงษ์  ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 2 
44. นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 3 
45. นายธิฒิวุฒ ิ  พันธุ์เจริญเกียรต ิ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 3 
46. นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 4 
47. นายวิสิฏฐ ์  สุทธสนธิ ์ คร ูโรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 4 



3 
 
48. น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 5 
49. นายสังวร  ขุนนนท์  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 5 
50. น.ส.อัญชลี  เขมะประภา ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 6 
51. นายสุนทร  ศรีค า  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 6 
52.  นางนลินพร  สมสมัย  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 7 
53. นายโทนี่  โนโรน่า  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 7 
54. น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 8 
55. นายอรรถพล  ศิริพงษ์  ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคมุสอบ ม.5  ห้อง 8 
56.  น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ม.5 ห้อง 9 
57. นายบริพัตร  อินทรบุญ ครู โรงเรียนลาซาล  กรรมการคุมสอบ ม.5  ห้อง 9 
58. นายสมศักดิ์  สวนสุข  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
59. นางรจนา  ศิวะพฤกษ์พงษ์ นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
60. น.ส.รัชน ี  ไฝทอง  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
61. นางสุนิดา    เดชะทัตตานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการกลางและเลขานุการ 
2.กรรมการคุมสอบ  สนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 
1. นายโกวิทย์  บุญทวี  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
2. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
3. น.ส.บุษบา  กล้าขยัน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
4. นางปุญยนุช  เอกศิริ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
5. น.ส.พิชชาพร  บุญยืน  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
6. นายอทิพงษ์  มหานิล  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
7. ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
8. น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
9. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
10.น.ส.ศิราภร  นาบุญ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
11.น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
12.นายมนตรี  สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
13.น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ 
14. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
15. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
16.  น.ส.ทวินันท ์ ใสขาว  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
17. น.ส.โศจยา  ดวงสิน  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 



4 
 

18. น.ส.ปราณ ี  เปรียบสม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
19. น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
20. น.ส.ภสัสริญญา กังเจริญ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
21. น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
22. น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
23. น.ส.อรวรรยา ภาคค า  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
3.กรรมการคุมสอบ  สนามสอบโรงเรียนลาซาล 
1. น.ส.พัททิพา  หิงสุวรรณ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 
2. น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบ 

 
มีหน้าที่  ประสานการด าเนินการจัดสอบระหว่างโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและศูนย์ประสานการ

สอบ  รับ-ส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมการกลาง  สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดสอบ  ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ  รวมทั้งด าเนินการจัดสอบตามวัน เวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้การจัด
สอบ LAS  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่    11   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.   2554 
 

สั่ง   ณ   วันที่    11   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.   2554 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



 

ตารางสอบ  LAS  ปีการศึกษา   2553 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2 มีนาคม  2554 

 
 


