
  

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  344 / 2559 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบ  เจ้ำหน้ำที่ตรวจข้อสอบ แจง้ตำรำงสอบวัดควำมรู้นักเรียน   
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ประจ ำภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2559 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้นักเรียนระดับ ม.4-6  ประจ ำภำคเรียนที่ 2       
ปีกำรศึกษำ 2559  ในวันที่  30  พฤศจิกำยน  2559  เวลำ 13.00 – 16.00 น. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอบ  กำรจัดท ำ
ผลกำรสอบด ำเนินไป  ด้วยควำมเรียบร้อย  โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพุทธศักรำช  2547  มำตรำ 27 (1)  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู  ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ  
ดังนี ้

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
           นำยสมพร  สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี       กรรมกำร 
นำงปำนทิพย์          สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

หน้าท่ี    อ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
              มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลด ี
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์       ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์    รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร   โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร    
น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด  กรรมกำร   
นำงล ำพอง  พูลเพิม่    กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช           ค ำดี   กรรมกำร 
นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร          
น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร  
น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี   ด ำเนินกำรจัดกำรสอบใหเ้รียบร้อย  แก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกิดข้ึนให้ลลุ่วงไปด้วยดี 

 

3.  กรรมการประจ ากองกลาง 
                น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์       ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์   
นำงพัชร ี ระมำตร ์ น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ น.ส.วทันยำ ใจนันตำ 
น.ส.วิไลพรรณ คงด ี  น.ส.อญัชิสำ เหมทำนนท ์ น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์ 

         น.ส.อนุศรำ     บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   1.  จัดเตรียมซองอปุกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 
2. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
3. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ที่กรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

4.  กรรมการส ารอง 
นำยทินกร ไทยเจริญ นำยกิตติธัช อ่ ำพันธ์  น.ส.ปณิธำน ธำรำเกษม 
น.ส.ตรสีุคนธ์ ไชยนรำ  น.ส.พัชรินทร ์ ขันทอง  น.ส.ชนิดำ จิตติกำญจน์  
น.ส.สุจิตรำ วังช้ิน  น.ส.กรรณิกำร ์ ทนไธสง 
 

หน้าท่ี    ให้ประจ ำที่กองกลำง  และเป็นกรรมกำรส ำรองตำมที่ประธำนกรรมกำรกองกลำงมอบหมำย 
 
5. กรรมการตรวจข้อสอบ 

น.ส.  ศิริพร โกมำรกุล        ประธำนกรรมกำร 
น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  กรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ     กรรมกำร 
นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์  กรรมกำร    

    น.ส.สุภิดำ    โลเกษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าท่ี  1. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  แยกตำมรำยวิชำ 

 2. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร ์
3. ตรวจทำนคะแนนที่พิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
4. ส่งผลกำรสอบและผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบให้ครูประจ ำวิชำทุกรำยวิชำที่ตรวจด้วยเครือ่ง

คอมพิวเตอร ์
 

6.  กรรมการประจ าอาคาร 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต  หัวหน้ำ 
นำงจุฑำมำศ      วำนิชชัง  ผู้ช่วย   

หน้าท่ี    1.  ส ำรวจครูผูก้ ำกับห้องสอบในอำคำรทีร่ับผิดชอบ เวลำ 12.30 น.  และแจ้งกองกลำง 
 2.  ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
 3.  ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมปีัญหำ 
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 7. กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
นำยสุวิท ปิ่นอมร   นำยสำธิต         แก้วศรีทัศน์  
นำยสุมังครัตน์ โคตรรมณ ี  นำยสุพัฒน์ชัย   พงษ์เกสำ 

นำยสมศักดิ ์ สวนสุข  ผู้ช่วย 
นักกำร-ภำรโรง   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี   1. น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
2. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจำกกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ  และน ำส่ง

กองกลำง 
3. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
4. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ 
 
8. กรรมการจัดห้องสอบ 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร  
ครูที่ปรึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  1- 6 กรรมกำร   
นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยสมศักดิ ์ สวนสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี    1. จัดห้องสอบตำมแผนผังห้องสอบที่ก ำหนด 
 2.  ดูแลควำมสะอำดของห้องสอบ 
 3.  ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมปีัญหำ 
 
9.  กรรมการก ากับห้องสอบ 

หน้าท่ี   1. รับเอกสำรประจ ำห้องสอบทีก่องกลำง ก่อนกำรก ำกับหอ้งสอบ 
2. ก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ  ช้ัน  และห้องสอบทีก่ ำหนดในตำรำงท้ำยค ำสัง่นี้ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเครง่ครัด 
4.  จัดนักเรียนเข้ำห้องสอบตำมแผนผังที่ก ำหนดให ้
5.  ตรวจดู  กำรฝนรหัส  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรำยวิชำ 
6. ให้นักเรียนลงลำยมือช่ือเข้ำสอบทุกรำยวิชำ    นักเรียนที่ไม่เข้ำสอบ  ให้เขียนว่ำ  “ขำดสอบ” 
7.  จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขที่จำกนอ้ยไปหำมำก  เกบ็ใส่ซองกระดำษค ำตอบพร้อมใบลงลำยมือมือช่ือ

เข้ำสอบ 
- กระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องแทรกกระดำษค ำตอบนักเรียนที่ขำดสอบ 
- กระดำษค ำตอบอัตนัยให้แทรกกระดำษค ำตอบนกัเรียนทีข่ำดสอบ 

 8. น ำส่งกองกลำง  หลังเสร็จแตล่ะวิชำ 
 9. กรรมการคุมสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.ห้องโสตฯ  
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        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14   เดือนพฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559 

 

สั่ง   ณ  วันที่  14  เดือนพฤศจิกำยน    พ.ศ. 2559 
 
 
 

( นำยสมพร  สงัวำระ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ตารางห้องสอบวัดความรู้  นักเรียนระดับชั้น    ม.4   วันท่ี  30   พฤศจิกายน   2559 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องท่ี ห้องสอบ ม. เลขที ่ จ านวน กรรมการประจ าห้องสอบ 
1 741 4/1   1-30 30 น.ส.ฌัชชา         ปัญญาเมา น.ส.รัตยา       ร่างกายดี    
       
2 742 4/1 31-45 15 น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ น.ส.อินทิรา     จั่นโต 
  4/2 1-15 15   
3 743 4/2 16-41 16 น.ส.ปทุม          โสภาคนี  น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ 
  4/3 1-15 15   
4 744 4/3 16-43 28 น.ส.สุกัญญา      มหาฤทธิ์ น.ส.พนิดา       ยอดรัก 
       
5 745 4/4 1-30 30 น.ส.ศิราภร        นาบุญ น.ส.กุลยา       บูรพางกูร 
       
6 746 4/4 31-40 10 น.ส.นงพร         จู่พิชญ์ นายเสถียร       บุญมหาสิทธิ์ 
  4/5 1-20 20   
7 747 4/5 31-40 10 นางทัศนีย์         วงค์เขียว น.ส.เมทิตา      ชยัมา 
  4/6 1-20 20   
8 748 4/6 21-48 28 น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ นายสุชาติ       รัตนเมธากูร 
       
9 758 4/7 1-30 30 น.ส.อาภาพร      ภิระบรรณ์ น.ส.จีระภา      ชินภักดี 

       
10 757 4/7 31-40 11 ว่าท่ีร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  น.ส.ปรัชญา     การรักษา 
  4/8 1-10 10   

11 756 4/8 11-37 27 น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ 
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ตารางห้องสอบวัดความรู้  นักเรียนระดับชั้น    ม.5   วันท่ี   30   พฤศจิกายน   2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องท่ี ห้องสอบ ม. เลขที ่ จ านวน กรรมการประจ าห้องสอบ 
1 221 5/1 1-30 30 น.ส.จุฑารตัน์      เกาะหวาย นายเศรษฐโสรช   ชื่นอารมย์ 
       
2 222 5/1 31-44 14 นางสุภาพร      จันทร์กิตติคุณ นายสุเนตร         ศรีใหญ่ 
  5/2 1-15 15   
3 223 5/2 16-43 28 น.ส.ชลิตา          บุญรักษา  น.ส.เกวลี           เงินศรีสุข 
       
4 231 5/3 1-30 30 น.ส.อรวรรยา      ภาคค า  น.ส.พรทิพย์       นาคเกิด 
       
5 232 5/3 31-43 13 นายอภิวัฒน์       บุญอ่อน น.ส.กวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์ 
  5/4 1-15 15   
6 233 5/4 16-46 31 น.ส.เมธาวี         สุขเจริญ นายปวิตร          สมนึก 
       
7 234 5/5 1-30 30 ว่าท่ีร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์ น.ส.ภานุมาศ    ชาติทองแดง 
       
8 236 5/5 31-45 15 น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกล ู นายรัชกฤต      ภูธนคณาวุฒิ 
  5/6 1-15 15   
9 241 5/6 16-41 31 ว่าท่ีร.ต.นุชนาถ   สนามไชย นางเกษรา       ก้องศักด์ิศรี 
       

10 242 5/7 1-30 30 น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์ น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ 
       

11 243 5/7 31-43 4 นายสิทธิชัย        มาโนชญ์กุล น.ส.มวารี        ใจชูพันธ์ 
  5/8 1-26 26   

12 244 5/8 27-31 5 นางบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์ น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ 
  5/9 1-6 6   
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ตารางห้องสอบวัดความรู้  นักเรียนระดับชั้น    ม.6   วันท่ี   30   พฤศจิกายน   2559 
 

 
             

 
 
 
 
 

ห้องท่ี 
ห้อง
สอบ 

ม. เลขที ่ จ านวน กรรมการประจ าห้องสอบ 

1 755 6/1 1-30 30 น.ส.วราลี         สินธุวา น.ส.พิทธิดา      ปราโมทย ์
       
2 754 6/1 31-44 14 นางนลินพร      สมสมัย ว่าท่ีร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
  6/2 1-15 15   
3 753 6/2 16-44 29 น.ส.ศศิธร        เมืองมูล นายภาคภูมิ      แก้วเย็น 
       
4 752 6/3 1-30 30 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ น.ส.สุทธิดา      แซ่หล่อ 
       
5 751 6/3 31-42 12 น.ส.อัญชนา     แซ่จิว น.ส.วนิดา        ตนภู 
  6/4 1-15 15   
6 761 6/4 16-42 27 นายทินกร        พานจันทร์ น.ส.รุ่งตะวัน     ทาโสต 
       
7 762 6/5 1-30 30 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ น.ส.อรวรรณ    น่ิมดวง 
       
8 763 6/5 31-40 10 นายสมุฎฎ์ิ        ภาษาดี น.ส.อมรรัตน์     มะลิงาม 
  6/6 1-20 20   
9 764 6/6 21-48 28 น.ส.อุษา         นะแน่งน้อย นายสุริยา        ทรัพย์เฮง 
       

10 765 6/7 1-33 33 น.ส.ลาวัลย์      คงแก้ว น.ส.มยุรี          มิ่งมงคล 
       

11 766 6/8 1-30 30 น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น นายสมพร       โพธิ์ศร ี
       

12 767 6/8 31-39 9 น.ส.นฤมล        รับส่ง นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ 
  6/9 1-18 18   
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                                           ตารางสอบวัดความรู้ 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 

วันสอบ เวลาสอบ จ านวนเวลา ชื่อวิชา 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

13.00 – 14.00 น. 60 นำที คณิตศำสตร์ 
14.00 – 14.30 น. 30 นำที วิทยำศำสตร์ 
14.30 – 15.00 น. 30 นำที ภำษำไทย 
15.00 – 15.30 น. 30 นำที สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
15.30 – 16.00 น. 30 นำที ภำษำอังกฤษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


