
 
 

 
                                 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
ที่    8 / 2558 

เร่ือง   แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  O-NET  ปีกำรศึกษำ 2557 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           ได้รับแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต2 
ให้ด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน      โดยด ำเนินกำรจัดสอบ  O - NET      ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 
ปกีำรศึกษำ 2557  ในวันเสำร์ที่  31  มกรำคม 2558 - วันอำทิตย์ที่  1 กุมภำพันธ์  2558   เวลำ  08.00 - 16.00 น. 

 

         เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  ดังน้ี 

 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้สังเกตกำรณ์ 
3. นำงทองกรำว เสนำขันธ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้สังเกตกำรณ์ 
4. นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้สังเกตกำรณ์ 
5. นำยสมชัย ก้องศักดิศ์รี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
6. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  กรรมกำรกลำง 
7. น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์     ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง   
8. น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
9. น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
10 .นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
11. นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำที่พยำบำล 
12.น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ 
13.นำงพัชรี ระมำตร์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ 
14.น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรักษำข้อสอบ 
15.นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรักษำข้อสอบ 
16.นำงวัลยด์ ี พิทักษ์วงษ์โยธิน นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
17.นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
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18. น.ส.รัชณีย ์   ไฝทอง  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
19.นำยยุทชยั   ฉิมสุข  พนักงำนขับรถ โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  พนักงำนขับรถ 
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 2.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ปัจจบุัน สถานะ 

๑. น.ส.ปทุม โศภำคนี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒. นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๓. นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๔. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๕. นำงอุษณีษ ์ อ่อนลมูล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๖. นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๗ นำยณรงค ์ หนูนำรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๘. น.ส.สุทธิดำ   แซ่หล่อ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๙. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๐ น.ส.กวิณวัณณ์ กำฬดษิฐ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๑. นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๒. น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๓. นำยเพชร สำระจันทร์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๔. ว่ำที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๕. นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๖ น.ส.มีนำ โอษฐงำม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๗ นำงธัญญำ สติภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๘. นำยสิทธิชยั มำโนชญ์กุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๙. นำยสุวิท ปิ่นอมร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๐ น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๑. น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๒. นำยวุฒิพงษ ์ แสนรังค ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๓. น.ส.ศิรำภร นำบุญ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๔. นำยสมพร โพธ์ิศรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๕. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๖. น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๗. น.ส.พรรนิภำ สีลำโส ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๘. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒๙. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๓๐ น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๓๑ ว่ำที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๓๒ น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
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 3.ครูโรงเรียนสิริรัตนธร  คุมสอบสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมยเหตุ 
ปัจจบุัน สถานะ 

๑. นำยนิพรร สำล ี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่1  ( 741 ) 
๒. น.ส.ทวินันท ์ ใสขำว โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่1  ( 741 ) 
๓. นำยรัฐสิทธ์ิ ศักดิ์ศรี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่2  ( 742 ) 
๔. น.ส.ปิยนุช พันธ์สอน โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่2  ( 742 ) 
๕. น.ส.น้ ำทิพย์ บุญพำท ำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่3  ( 743 )  
๖. น.ส.นงครำญ ดวงสิน โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่3  ( 743 ) 
๗ น.ส.ฐิติมำ แทนกลำง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่4  ( 744 )  
๘. น.ส.ประภำ ประสำรเสือ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่4  ( 744 ) 
๙. น.ส.จำมิญช์ญำ ธงโรจน์นิธิกุล โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่5  ( 745 ) 
๑๐ น.ส.อัยรำ ไกรสิงห ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่5  ( 745 ) 
๑๑. ว่ำที่ร.ต.หญิง รัตนำ เผือกค ำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่6  ( 746 )  
๑๒. น.ส.ปรียำดำ ศรีชุม โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่6  ( 746 ) 
๑๓. น.ส.สังวรณ์ แสงล้ ำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่7  ( 747 )  
๑๔. น.ส.เบญจมำพร พันธุ์พิริยะ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่7  ( 747 )  
๑๕. นำยปิติพงศ ์ คงแสน โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่8  ( 748 ) 
๑๖ น.ส.ภำวินี มำลีหวล โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่8  ( 748 ) 
๑๗ น.ส.ส ำเภำ เยี่ยมรัมย ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่9  ( 751 )   
๑๘. นำยสุชำต ิ ศรีเสำวงศ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่9  ( 751 ) 
๑๙. นำยธนภัทร จันทรมณี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่10 ( 752 )  
๒๐ น.ส.ธันยพร นพวงศ์ ณ อยุธยำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่10 ( 752 ) 
๒๑. น.ส.ละมัย สังข์ชยัภูมิ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่11 ( 753 ) 
๒๒. น.ส.นิภำวรรณ คำตำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่11 ( 753) 
๒๓. น.ส.สุธำรัตน์ วีระนนท์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่12 ( 754 ) 
๒๔. น.ส.มนัสนันท์ โพธ์ิเดชแก้ว โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่12 ( 754 ) 
๒๕. น.ส.น้ ำฝน น้อยโม ้ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่13 ( 755 ) 
๒๖. น.ส.พิชญำภำ เพชรจินดำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่13 ( 755 )  
๒๗. น.ส.สุชำดำ มีศิลป ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่14 ( 756 ) 
๒๘. นำยสุรเดช เปลือยศรี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่14 ( 756 ) 
๒๙. น.ส.มำลีนำ วงษย์อด โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่15 ( 757 )  
๓๐ น.ส.รุ่งนภำ เนตรกระจ่ำง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่15 ( 757 )  
๓๑. น.ส.วรำภำ ไกรเลิศมงคล โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่16 ( 758 )  
๓๒. น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่16 ( 758 )  
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มีหน้าที่  1. ประสำนกำรด ำเนินกำรจดัสอบระหว่ำงโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบและศูนย์ประสำนกำรสอบ  รับ-ส่ง  

กระดำษค ำตอบและข้อสอบ  จดัเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมกำรกลำง  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัด
สอบ  ประชุมชี้แจงกรรมกำรคุมสอบ  รวมทัง้ด ำเนินกำรจัดสอบตำมวัน เวลำที่ก ำหนด  เพื่อให้กำรจดัสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2. กรรมกำรก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ ห้องสอบที่ก ำหนด 
       กรรมการคนที่ 1 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนทีแ่ถว และรับนักเรียนจากแถวพาไปทีห่้องสอบ 
       กรรมการคนที่ 2 ดูแลความเรียบรอ้ยของห้องสอบ/รับขอ้สอบวิชาแรกทีก่องกลาง 
           3. กรรมกำรก ำกับห้องสอบใหป้ฏิบตัิหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบยีบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด   ตรวจดู                         
                กำรฝนรหัสเลขประจ ำตัว  ของนักเรียนใหถู้กต้อง  ทุกรำยวชิำที่สอบ 

4. ให้ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเข้ารว่มประชุม  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรสอบใน 
   วันอังคารที่  27 มกราคม  2558  เวลา 15.30 น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
    ครูที่มีคำบกำรสอนให้เปลีย่นคำบกำรสอนให้เรียบร้อย 
 

        ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที ่  9    เดือนมกรำคม      พ.ศ.   2558 
 

สั่ง   ณ   วันที่   9     เดือนมกรำคม      พ.ศ.   2558 
 
 
 
 

(นำงวรรณี   บญุประเสริฐ)    
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ตารางสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    

วันเสาร์ 31 มกราคม 2558 
เวลาสอบ รหัสวิชา  รายวิชา  ระยะเวลา 

08.30 - 10.00 94 คณิตศำสตร์ 90 นำที 

พัก 30 นำที 
10.30 - 12.00 91 ภำษำไทย 90 นำที 

พัก 1 ชั่วโมง 

13.00 - 14.30 93 ภำษำอังกฤษ 90 นำที 

    
    

วันอาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลาสอบ รหัสวิชา  รายวิชา  ระยะเวลา 

08.30 - 10.00 95 วิทยำศำสตร์ 90 นำที 

พัก 30 นำที 
10.30 - 12.00 92 สังคมศึกษำ ฯ  90 นำที 

พัก 1 ชั่วโมง 

13.00 - 13.40  96 สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 นำที 

13.40 - 14.20 97 ศิลปะ 40 นำที 

14.20 - 15.00 98 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 40 นำที 
 

 
 
 
 
 
 

 


