
 
 
 

 
 

 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๑๗๐/๒๕๕๔ 
เร่ือง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาํเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
----------------------------------------------------- 

 

ตามที่สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒   กําหนดให้มกีารประเมินความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนของนักเรียนและรายงานผลดังกลา่ว ภายในวันที๑่ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นั้น  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จึงกําหนดให้มีการประเมินความสามารถนักเรียนระดบัมัธยมศกึษาปีที่ ๑  ในวนัจนัทร์ที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๔   เพือ่ให้
การดําเนินการเปน็ไปด้วย  ความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ ยุติธรรม   โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พทุธศักราช  ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  ปฏิบัติหนา้ที่และความ
รับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี ้

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
นายพชิยนนัท ์  สารพานิช   ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช       กรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์       กรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร       กรรมการ 
นายสมยศ       แม้นสงวน  กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว       กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางแสนสุข  คําแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่     อํานวยการ   ให้คําแนะนําปรึกษาเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
               มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลด ี
๒.  คณะกรรมการดําเนนิการ 

๒.๑  คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมแบบประเมิน 
นางแสนสุข  คําแก้ว    ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   รองประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์                กรรมการ 
นายอาทติย์   โสตถิรัตนพนัธ์          กรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค   บุบผา                 กรรมการ 
นายโกวทิย ์  บุญทว ี   กรรมการ 
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น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
น.ส.ทวินนัท ์  ใสขาว   กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย ์  กรรมการ 
น.ส.วริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
น.ส.มาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์             กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เกวล ี  บุญบา                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่     ๑.จัดเตรียมแบบทดสอบการอ่าน และแบบทดสอบการเขียนตามจํานวนนักเรียนแต่ละห้อง 
๒. ตรวจเช็คกระดาษคําตอบของนักเรียน  ที่กรรมการกํากับห้องสอบนาํส่งให้ถูกต้องครบถ้วน 

๒.๒ กรรมการกํากับห้องสอบ 
ชั้น ม.
๑/... 

ห้อง 
สอบ 

กรรมการกํากับห้องสอบ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

๑/๑ ๑๖๓ นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์ น.ส.เสาวลักษณ์  สันตธิรรมเมธ ี  
๑/๒ ๒๓๕ น.ส.อรสา   ชาติรัมย ์ นางพรรณี   คลา้ยจันทร์ น.ส.ภาชนิี  รัตนศรีปัญญะ 
๑/๓ ๑๖๖ นางแสนสุข   คําแก้ว น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด น.ส.ฤทัยรัตน์   ศรีพวงาลัย 
๑/๔ ๓๓๑ น.ส.ภัทรนุช   คาํด ี น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์ น.ส.ศิราภร  นาบุญ 
๑/๕ ๔๒๓ นายอาทติย์  โสตถิรัตนพันธ ์ น.ส.อัญชลี  เขมะประภา นายสวุิท  ปิน่อมร 
๑/๖ ๔๓๑ นายอทิพงษ์   มหานลิ นางกาญจนา  สนิวิชัย นายปรีชา  นภาวฒุ ิ
๑/๗ ๑๕๓ นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์ นางลําพอง  พลูเพิ่ม น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดือ่ 
๑/๘ ๒๒๒ น.ส.เกวลี   บุญบา น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นายโสภณ  โปรดสันเทียะ 
๑/๙ ๒๓๑ นางกาญจนา  ศิริมหา น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ น.ส.บุษดี  ภู่ทอง 
๑/๑๐ ๑๕๕ น.ส.พันทิพา   หิงสุวรรณ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน ์ น.ส.นงพร   จู้พชิญ ์
๑/๑๑ ๔๒๑ น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี นางนวรัตน์   นาคเสนีย ์ นายณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ ์

หน้าที ่     กรรมการคุมสอบคนที่ ๑   
๑. อธิบายข้ันตอนการสอบให้นกัเรียนทราบ 
๒. สอบอ่านนักเรียนเลขคี ่
กรรมการคุมสอบคนที่ ๒  
๑. สอบอ่านนักเรียนเลขคู ่
กรรมการคุมสอบคนที่ ๓ 
๑. คุมสอบการสอบวัดความสามารถด้านการเขียน 
๒. เมื่อหมดเวลาการสอบวัดความสามารถด้านการเขียนให้เก็บกระดาษคําตอบเรียงตามเลขที่  นําสง่

คณะกรรมการข้อ ๒.๑  ณ สํานกังานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. เรียกนักเรียนสอบอ่านตามลาํดับเลขที ่
๔. นักเรียนที่สอบอ่านและเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับบ้านได ้

๒.๓ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
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นางแสนสุข  คําแก้ว    ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   รองประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์                กรรมการ 
นายอาทติย์   โสตถิรัตนพนัธ์          กรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค   บุบผา                 กรรมการ 
นายโกวทิย ์  บุญทว ี   กรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
น.ส.ทวินนัท ์  ใสขาว   กรรมการ 
น.ส.วริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
น.ส.มาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์             กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เกวล ี  บุญบา                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. ตรวจกระดาษคําตอบประเมินการเขียนและให้คะแนนตามที่กําหนด 
๒. ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

๒.๔ กรรมการบันทึกคะแนน 
น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   ประธานกรรมการ 
น.ส.ทวินนัท ์  ใสขาว   กรรมการ 
น.ส.วริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
น.ส.มาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 
น.ส.เกวล ี  บุญบา                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑.  บันทึกคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนลงในแบบฟอร์มที่กําหนด 
๒.  ส่งผลคะแนนที่หัวหนา้กลุ่มสาระเพื่อรายงานฝา่ยบริหารและรายงานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒  ตามกําหนดเวลาต่อไป 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่   ๒๒  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๒๒  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

 
(นายพชิยนันท์  สารพานชิ) 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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กําหนดการสอบ 
 

เวลา กําหนดการ 

๑๒.๔๐-๑๒.๕๐ น. กรรมการคนที่ ๑  อธิบายข้ันตอนการสอบ 
 กรรมการคนที่ ๓  แจกแบบประเมินการเขียน 
๑๒.๕๐-๑๓.๔๐ น. นักเรียนเขียนเร่ืองตามที่กําหนด 
๑๒.๕๐- ๑๖.๐๐ น. สอบอ่านเปน็รายบุคคล 
๑๓.๔๐ น หมดเวลาทําแบบประเมินการเขียน 

 
หมายเหต ุให้คณะกรรมตามรายชื่อในข้อ ๒.๒  ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔               

เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
 
 

การย้ายห้องเรียนเพ่ือการสอบประเมินวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันจันทร์ที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 
ห้องที ่ คาบที ่ ม. วิชา ย้ายไปที ่

๑๕๓ ๖ ม.๓/๗ ส ๒๓๑๐๑ ศูนย์สังคม 
๒๒๒ ๖ ม.๕/๕ ค ๓๒๑๐๑ ศูนย์คณิต 
 ๗ ม.๕/๘ ค ๓๒๑๐๑ ศูนย์คณิต 
๒๓๑ ๗ ม.๔/๔ ค ๓๑๑๐๑ ๒๓๓ 
๒๓๕ ๗ ม, ๔/๑ ค ๓๑๑๐๑ ๓๓๓ 
 ๘ ม, ๔/๑ ส ๓๑๑๐๑ ๓๓๓ 

 


