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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี 026 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ  กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2562 
----------------------------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดการสอบ “กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  ภำคเรียนท่ี  2  ปี
กำรศึกษำ  2562  ในวันพุธท่ี12 กุมภำพันธ์ 2563   เวลำ  08.20 – 09.20 น. (คำบเรียนท่ี 1)  เพื่อให้การ
ด าเนินการสอบ การจัดท าผลการสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  2547  มาตรา 27 (1)  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นางปานทิพย์          สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี       กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี     อ านวยการให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อใหก้ารด าเนินการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
              มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลด ี
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจริา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  รองประธานกรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมการ    
นางสาวภัทรนุช           ค าดี   กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 

  นางสาวชลิตา  บุญรกัษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ  
นางสาววิไลพรรณ คงด ี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ด าเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย   แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใหลุ้ล่วงไปด้วยดี 
3.  คณะกรรมกำรรวบรวมและท ำข้อสอบ  
 ว่าที่ ร.ต.หญงิปริยากร งามตรง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 นางสาวพรทิวา            สมเนตร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 นางสาวพรวลี                    สุขสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 นางสาวปิยวรรณ      ฑิมัจฉา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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 นางสาวอลิษา           ไชยรินทร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 นางสาววิไลพรรณ      คงด ี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หน้ำท่ี  1. รวบรวมข้อสอบแต่ละระดบัช้ัน 
    2.  ดูแลจัดท าข้อสอบ จัดเตรียมซองอปุกรณ์และซองกระดาษค าตอบ   
4.  กรรมกำรประจ ำกองกลำง 

นางสาวจริา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 

  นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา  กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ คงด ี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   1.  จัดเตรียมและตรวจเช็คซองอุปกรณ์และซองกระดาษค าตอบ 
2. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดาษค าตอบและก ากับการสอบใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
3. ตรวจเช็คกระดาษค าตอบของนักเรียน  ที่กรรมการก ากับห้องสอบน าสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

5. กรรมกำรตรวจข้อสอบ 
นางสาวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภิดา     โลเกษ   กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
นางสาวทวินันท ์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำท่ี  1. จัดเรียงกระดาษค าตอบตามล าดับ แยกตามรายวิชา 

  2. ตรวจกระดาษค าตอบด้วยคอมพิวเตอร ์
3. ตรวจทานคะแนนที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย า 
4. ส่งผลการสอบและผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้คณะกรรมการสรุปผล 

6.  กรรมกำรรับ - ส่งข้อสอบ 
นางสาววิไลพรรณ คงด ี   ประธานกรรมการ  
นางสาวรัชณีย ์  ไฝทอง   กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสา  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี   1. จัดเตรียมซองข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ส าหรับแจกกรรมการก ากับห้องสอบ   
    ตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
2. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกบักองกลางเมื่อมีปญัหา 

7.  กรรมกำรจัดห้องสอบ 
นายธรรมนุญ สวนสุข   ประธานกรรมการ  
ครูที่ปรึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  1- 6 กรรมการ   
นักการภารโรง    กรรมการ 
นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายสมศักดิ ์ สวนสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี    1.  จัดห้องสอบตามแผนผงัห้องสอบทีก่ าหนด 
   2.  ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของหอ้งสอบ และอาคาร 
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8.  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  
ห้องท่ี ห้อง ม. ครูคุมสอบ ครูคุมสอบ 

1 143 ม.1/1 นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา 

2 779 ม.1/2 นางสาวอรวรรยา ภาคค า นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด 

3 331 ม.1/3 นางสาวณัฏฐณิชา โทสันเทียะ นางสาวภัทรนุช ค าดี 

4 332 ม.1/4 นางสาวอลิษา ไชยรินทร ์ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ 

5 333 ม.1/5 นางอาภาภรณ์ อริวัน นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด 

6 334 ม.1/6 นางสาวปรัชญา การรกัษา นางทัศนีย์ วงค์เขียว 

7 336 ม.1/7 นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง นางสาวสุชัญญา มูลชมพ ู 

8 341 ม.1/8 นางสาวช่ืนกมล คงหอม นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ 

9 342 ม.1/9 ว่าที่ ร.ต.หญงิปริยากร งามตรง นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท ้

10 343 ม.1/10 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ นางสาวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา 

11 344 ม.1/11 นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์ นางสาวจรีะภา ชินภักด ี

12 346 ม.1/12 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ สุมังครัตน์                โคตรมี 

13 245 ม.1/13 นางสาวเกวล ี เงินศรสีุข นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ 

14 246 ม.1/14 นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ นางสาวศิราภร นาบุญ 

15 153 ม.2/1 นางสาวเมทิตา ชัยมา นางสาวเสรณีย ์ ทองศรีชุม 

16 221 ม.2/2 นางสาวพรทิวา สมเนตร ์ นายพลช เลิศทิวากลุ 

17 222 ม.2/3 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 

18 223 ม.2/4 นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ นางธัญญา สติภา 

19 226 ม.2/5 นางสาววนิดา ตนภู นายสุวิท ปิ่นอมร 

20 231 ม.2/6 นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี นางสาวอรสิา แช่มช่ืน 

21 232 ม.2/7 นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

22 233 ม.2/8 นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์ นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 

23 234 ม.2/9 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ นางทิพย์จันทร ์ หงษา 

24 236 ม.2/10 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว นางสาวสุวนันท ์ ศรีออน 

25 241 ม.2/11 นางสาวเกศินี จันทร์ครบ นายวรธรรม หนูประดิษฐ ์

26 161 ม.3/1 นางสาวรัตยา ร่างกายด ี นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง 

27 532-1 ม.3/2 นายสมพร โพธ์ิศรี นางสาวจริาพร เวียงขนก 

28 532-2 ม.3/3 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ นายสุชาติ รัตนเมธากรู 
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ห้องท่ี ห้อง ม. ครูคุมสอบ ครูคุมสอบ 

29 531-2 ม.3/4 นางสาวจันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิ นายเพชร สาระจันทร ์

30 242 ม.3/5 นางสาวพัชราวัลย ์ บุตรพรม นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ 

31 243 ม.3/6 ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย 

32 244 ม.3/7 นางสาวกุลยา บูรพางกูร นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

33 154 ม.3/8 นางสาวอโนชา โปซิว นางสาวเทพ ี กิ่งไทร 

34 155 ม.3/9 นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ นางสาวจริาภรณ์ ประเสริฐสัง 

35 156 ม.3/10 นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นายกิตติศักดิ์ โฉมวิไล 

36 157 ม.3/11 นางสาวสุทธิดา ด่านซ้าย นางสาวนัยนา               อ่อนบุญ 

37 741 ม.4/1 นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา นายรุ่งฤทธ์ิ ถ าวาปี 

38 742 ม.4/2 นางปัทมา รัตนจ านงค์ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ 

39 743 ม.4/3 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ นายอรรถพล ยตะโคตร 

40 744 ม.4/4 นางสาวสุภิดา โลเกษ นางพัชรา ไตรยวงศ์ 

41 745 ม.4/5 นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา นางสาวเสรณีย ์ ทองศรีชุม 

42 746 ม.4/6 นางสาวจญีาพัชญ ์ แก้มทอง นายปวิตร สมนึก 

43 747 ม.4/7 นางสาวปราถนา รุ่งเรือง นางโสภา พงศ์เทพปูถัมภ์ 

44 748 ม.4/8 นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

45 749 ม.4/9 นายชนินทร ์ บัวแจ้ง นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา 

46 542-1 ม.4/10 นางสาวจินต์จุฑา เกษร Mr.Kyle         Stuller 

47 542-2 ม.4/11 นางสาวเจนจริา เพ็งจันทร ์ Mr.Tom         Rodwell 

48 164 ม.4/12 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา นางสาวศิริประภา แถลงศร ี

49 751 ม.5/1 นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 

50 752 ม.5/2 นางสาวเมธาวี สุขเจริญ นางสาวปณิดา สิงห์คาล 

51 753 ม.5/3 นายชนเมธี ศรีษะเทือน นางสาวจรีนันท ์ ยุ่นประสงค์ 

52 754 ม.5/4 นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ์ นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ 

53 755 ม.5/5 นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 

54 756 ม.5/6 นางสาวอมรรัตน์ มะลงิาม นางสาวชลิตา บุญรกัษา 

55 
757 

ม.5/7 
5/11 

นางสาววทันยา  ใจนันตา นางสาวสจุิตรา หมีนโยธา 

56 758 ม.5/8 ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ สนามไชย นายอรอพัน เปาะซา 
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ห้องท่ี ห้อง ม. ครูคุมสอบ ครูคุมสอบ 

57 769 ม.5/9 นางสาวกมลรัตน์          ตระกูลสถิตย์มั่น นางบุญเยี่ยม           พิทักษ์วงศ์ 

58 531-1 ม.5/10 นายนพดล ค าพร นางสาวศศิตา   อยู่ยืน 

59 761 ม.6/1 นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์

60 762 ม.6/2 นางสาวทวินันท ์ ใสขาว นางสาวนฤมล รับส่ง 

61 763 ม.6/3 นางสาวศศิธร เมืองมูล นางนลินพร สมสมัย 

62 764 ม.6/4 นางสาวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 

63 765 ม.6/5 นายศักรินทร ์ ศรีตระกลู นายทินกร พานจันทร ์

64 766 ม.6/6 นางสาวกมลลกัษณ์ สร้อยเงิน นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี 

65 767 ม.6/7 นางสาวอัญชนา แซ่จิว นายศราวุธ คารมหวาน 

66 768 ม.6/8 นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ Mr.Brendan Dyamond 

67 162 ม.6/9 นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน  นางสาวครีเยาะ ยูนุ 
 
หน้ำท่ี   1. รับข้อสอบและเอกสารประจ าห้องสอบทีก่องกลาง  เวลา  08.00 น. 

2. ก ากับห้องสอบตามวัน  เวลา  ช้ัน  และห้องสอบทีก่ าหนดในตารางท้ายค าสัง่นี้ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเครง่ครัด 

4. จัดนักเรียนเข้าห้องสอบตามแผนผงัที่ก าหนดให้ 
5.  ตรวจดู  การฝนรหัส  เลขประจ าตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรายวิชา 
6. ให้นักเรียนลงลายมือช่ือเข้าสอบทุกรายวิชา    นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ  ให้เขียนว่า  “ขาดสอบ” 
7.  จัดเรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่จากนอ้ยไปหามาก  เกบ็ใส่ซองกระดาษค าตอบพร้อมใบลง     
     ลายมือมือช่ือเข้าสอบ 
8. น าข้อสอบส่งกองกลาง  หลงัหมดเวลาสอบ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแหง่การปฏิรปูการศึกษา 

         สั่ง   ณ  วันที่   5    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
        
 

                                                        
( นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 


