
 

 
  

 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  026 / 2560 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบวัดควำมรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีกำรศึกษำ 2560 
----------------------------------------------------- 

 
 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ก ำหนดให้มีกำรสอบเพื่อ
ทดสอบวัดควำมรู้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5   และ   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6      เพื่อประเมินศักยภำพและ 
ควำมพร้อมในกำรเตรียมสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ โดยโรงเรียนจัด
ให้มีกำรทดสอบวัดควำมรู้   ( Pre-Entrance –ม.1 )   ดังกล่ำว   ในวันอำทิตย์ท่ี  22  มกรำคม  2560     ระหว่ำงเวลำ  
07.30 – 13.00 น. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรทดสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยอำศัยอ ำนำจตำม
มำตรำ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 จึงแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำท่ีและรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ ดังน้ี 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

    นำยสมพร  สังวำระ    ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมชัย  ก้องศักด์ิศรี  กรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม      กรรมกำร 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่     อ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
               มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลดี 

2.  คณะกรรมการด าเนนิการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
  น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมกำร   
  นำงธัญญำ                สติภำ   กรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
  นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร   
  นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
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 นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร   
 นำงพัชร ี  ระมำตร์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที่    ด ำเนินกำรจัดกำรสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
3.  กรรมการจัดท าข้อสอบ/เจ้าหน้าที่โรเนียว 
   นำงธัญญำ  สติภำ   วิชำคณิตสำสตร์ 
   น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  วิชำวิทยำศำสตร์ 
   น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   วิชำภำษำไทย 
   นำงนลินพร  สมสมัย   วิชำภำษำอังกฤษ 
   นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   วิชำสังคมศึกษำ 
   น.ส.รัชณีย์  ไฝทอง   เจ้ำหน้ำท่ีโรเนียว 
หน้าที่   1. จัดท ำข้อสอบตำมวิชำท่ีก ำหนดพร้อมใช้สอบ 
 2. เจ้ำหน้ำท่ีโรเนียว จัดท ำโรเนียวข้อสอบให้เรียบร้อยตำมวิชำท่ีสอบ 
  
4.  กรรมการประจ ากองกลาง / กรรมการส ารอง 

  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก   รองประธำนกรรมกำร  
นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำร นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร 
นำยณรงค์ หนูนำรี  กรรมกำร นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร 
น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ กรรมกำร 
น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์  กรรมกำรส ำรอง นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำรส ำรอง 

   น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที่    1.  จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 

2. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
 3.  ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ท่ีกรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำส่งให้ถูกต้องครบถ้วน 

5.กรรมการตรวจข้อสอบ 
   น.ส.ศิริพร โกมำรกุล        ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.โสภิดำ โลเกษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่   1. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  แยกตำมรำยวิชำ 
           2. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
  3. ตรวจทำนคะแนนท่ีพิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
  4. ประกำศผลกำรสอบและแจ้งไปให้นักเรียนทรำบ 
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6.  กรรมการประจ าอาคาร 
   นำยพิรำม  ภูมิวิชิต 
 หน้าที่  1. ด ำเนินกำรพิธีหน้ำเสำธง   
  2. ส ำรวจครูผู้ก ำกับห้องสอบในอำคำรท่ีรับผิดชอบ เวลำ ๐๘.๓๐ น.  และแจ้งกองกลำง 
  3. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
  4. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปัญหำ 

 
7.  กรรมการจัดห้องสอบและรับ-ส่งข้อสอบ 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 

   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  กรรมกำร น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร 
นำงละออง จันทร์หอม กรรมกำร น.ส.พวงเพชร ชรำจันทร์ กรรมกำร 
น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ  กรรมกำร น.ส.นำงชุลีพร บุตรศิริ  กรรมกำร 
น.ส.วัลย์ดี พิทักษ์วงษ์โยธิน กรรมกำร นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ  กรรมกำร   

หน้าที่   1. น ำข้อสอบท่ีกองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
2. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำท่ีนักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  และน ำส่ง

กองกลำง 
 3. จัดห้องสอบตำมท่ีก ำหนด , ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
 4. ครูประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปัญหำ 

 

8.  กรรมการก ากับห้องสอบ 
ห้องสอบท่ี  1  ( 741 ) น.ส.ปทุม  โศภำคนี  น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ 
ห้องสอบท่ี  2  ( 742 ) น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม 
ห้องสอบท่ี  3  ( 743 ) น.ส.พนิดำ ยอดรัก  น.ส.เมธำวี สุขเจริญ  
ห้องสอบท่ี  4  ( 744 ) น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ น.ส.อรวรรณ น่ิมดวง 
ห้องสอบท่ี  5  ( 745 ) นำงสุภำภรณ ์ ภู่ระหงษ์  ว่ำที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์   
ห้องสอบท่ี  6  ( 746 ) นำงธนภร เนตรสว่ำง นำยโสภณ เติมโชคทรัพย์ 
ห้องสอบท่ี  7  ( 747 ) นำงเกษรำ ก้องศักด์ิศรี น.ส.อำภรณ์ ผำลำ 
ห้องสอบท่ี  8  ( 748 ) นำยศุภกิจ หนองหัวลิง น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์ 
ห้องสอบท่ี  9  ( 751 ) น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์  
ห้องสอบท่ี  10 ( 752 ) น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์  น.ส.วนิดำ ตนภู  
ห้องสอบท่ี  11 ( 753 ) นำยทินกร พำนจันทร์ น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร  
ห้องสอบท่ี  12 ( 754 ) นำงทิพย์จันทร์ หงษำ  น.ส.พัชรำวัลย์ บุตรพรม   
ห้องสอบท่ี  13 ( 755 ) นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  น.ส.จีระภำ ชินภักดี   
ห้องสอบท่ี  14 ( 756 ) น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  นำยก ำพล จำงจะ 
ห้องสอบท่ี  15 ( 757 ) นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ 
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ห้องสอบท่ี  16 ( 758 ) นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร น.ส.เมทิตำ ชัยมำ 
ห้องสอบท่ี  17 ( 761 ) น.ส.อินทิรำ จั่นโต  นำยเศรษฐโสรช ช่ืนอำรมย์ 
ห้องสอบท่ี  18 ( 762 ) ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ น.ส.อรวรรณ น่ิมดวง 

 ห้องสอบท่ี 19 (763 ) น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  น.ส.พรวลี สุขสอำด 
หน้าที่      1. ก ำกบัห้องสอบตำมวัน  เวลำ ห้องสอบท่ีก ำหนด 
       กรรมการคนที่ 1 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนที่แถว และรับนักเรียนจากแถวพาไปที่หอ้งสอบ 
       กรรมการคนที่ 2 ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ/รับข้อสอบวิชาแรกที่กองกลาง 
             2. ปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด  
             3. ตรวจดู  กำรฝนรหัส  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรำยวิชำท่ีสอบ 
    4. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขท่ีจำกน้อยไปหำมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
             5. น ำส่งกองกลำง  หลังเก็บเสร็จแต่ละวิชำ 
                                                    

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก   ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์   กรรมกำร 
   น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.ศิรำภร นำบุญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                
หน้าที่   1. จัดท ำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 2. ประมวลผลแบบส ำรวจ และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
10. ยามรักษาการณ ์
   นำยมำนะ ผำสุก   กรรมกำร 
   นำยกฤติเดช ขำวประเสริฐ  กรรมกำร 
หน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก/ดูแลควำมเรียบร้อยและจัดระเบียบจรำจรผู้มำสอบ 

 
 

        ท้ังน้ี   ต้ังแต่วันท่ี  13  เดือนมกรำคม      พ.ศ.   2560 
 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี 13  เดือนมกรำคม    พ.ศ.   2560 
 

 
 
 

( นำยสมพร   สังวำระ )    
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ตารางทดสอบวัดความรู้ ( Pre-Entrance –ม.1 ) ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เวลา กิจกรรม/วิชาที่สอบ ข้อ เต็ม 
08.00 – 08.20 น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ   
08.20 – 09.10 น. วิชาคณิตศาสตร ์ 20 20 
09.10 – 10.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ 40 20 
10.00 – 10.50 น. วิชาสังคมศึกษา 40 20 
10.50 – 11.40 น. วิชาภาษาไทย 40 20 
11.40 – 12.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ 40 20 



 
 

 

 
 



 

 


