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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 214 / 2563 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมิน  การอ่าน คิด วิเคราะห์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดการประเมิน “การอ่าน คิด วิเคราะห์  ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2563  ในวันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม 2563   เวลา  08.10 – 09.00 น. (คาบเรียนที่ 1)  เพื่อให้
การดำเนินการสอบ การจัดทำผลการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  2547  มาตรา 27 (1)  จึงแต่งต้ังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์          สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี       กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่     อำนวยการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 
2.  คณะกรรมการดำเนินการ 

นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ    
นางสาวภัทรนุช           คำดี   กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 

  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ  
นางสาววิไลพรรณ คงดี   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ดำเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย   แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
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3.  กรรมการรวบรวมและทำข้อสอบ 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  นางสาวอลิษา  ไชยรินทร ์  มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หน้าที่  1. รวบรวมข้อสอบแต่ละระดับช้ัน 
    2.  ดูแลจัดทำข้อสอบ จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดาษคำตอบ   
4.  กรรมการประจำกองกลาง 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
  นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา  กรรมการ 
  นางสาวคอรีเยาะ  ยูนุ   กรรมการ 
  นางสาวอภิญญา  เพชรบูรณิน  กรรมการ 
  นายวิชญ์พล  อินใหม่   กรรมการ 
  นายณพดนัย  คำสะอาด  กรรมการ 
  นายนภสินธุ ์  ภัครัตน์   กรรมการ 
  นายธัญญเนตร  อ่ำบริสุทธิ์  กรรมการ 

นางสาววิไลพรรณ คงดี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1.  จัดเตรียมและตรวจเช็คซองอุปกรณ์และซองกระดาษคำตอบ 

2. ตรวจเช็คกระดาษคำตอบของนักเรียน  ท่ีกรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

5. กรรมการตรวจข้อสอบ 
นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภิดา     โลเกษ   กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่   1. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามลำดับ และ ตรวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
  2. ตรวจทานคะแนนท่ีพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ 

3. ส่งผลการสอบและผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้คณะกรรมการสรุปผล 
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6.  กรรมการรับ - ส่งข้อสอบ 
นางสาววิไลพรรณ คงดี   ประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง   กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสา  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   1. จัดเตรียมซองข้อสอบ และกระดาษคำตอบ สำหรับแจกกรรมการกำกับห้องสอบ   
    ตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ 
3. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกบักองกลางเมื่อมีปัญหา 

7.  กรรมการจัดห้องสอบ 
  นางสาวอาภาภรณ์ ภิระบรรณ์  ประธานกรรมการ 
  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1- 6  กรรมการ 
  นักการภารโรง     กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    1.  จัดห้องสอบตามแผนผังห้องสอบท่ีกำหนด 
   2.  ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสอบ และอาคาร 

8.  กรรมการกำกับห้องสอบ  

ห้องที่ ห้อง ม. กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ 

1 161 ม.1/1 นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ นางสาวรัตยา ร่างกายดี 

2 778 ม.1/2 นางสาวพรทิพย์ นาคเกิด นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสัง 

3 641 ม.1/3 นางสาวเกวลี เงินศรีสุข นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด 

4 642 ม.1/4 นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล 

5 154 ม.1/5 นางสาวศิราภร นาบุญ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ 

6 155 ม.1/6 นางสาวอลิษา ไชยรินทร ์ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ 

7 156 ม.1/7 นางทัศนีย์ วงค์เขียว นายสุมังครัตน์                    โคตรมณี 

8 157 ม.1/8 นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์ 

9 531-2 ม.1/9 นางสาวจีระภา ชินภักด ี นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ 

10 532-1 ม.1/10 นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวฒัน ์ นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย 

11 532-2 ม.1/11 นางสาวอริสา แช่มช่ืน นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ 

12 115 ม.1/12 ว่าท่ี ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ 

13 116 ม.1/13 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง นางสาวภัทรนุช คำดี 
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ห้องที่ ห้อง ม. กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ 

14 117 ม.1/14 นางสาวช่ืนกมล คงหอม นางอาภาภรณ์ อริวัน 

15 143 ม.2/1 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา นายกฤษฎา ฝ่ายเป็น 

16 779 ม.2/2 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ นางสาวสรณ์สิริ สุขมาก 

17 221 ม.2/3 นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 

18 222 ม.2/4 นางสาวปรัชญา การรักษา นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ 

19 223 ม.2/5 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

20 226 ม.2/6 นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ 

21 231 ม.2/7 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง 

22 232 ม.2/8 นางสาวจิราพร เวียงขนก นางทิพย์จันทร์ หงษา 

23 233 ม.2/9 นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา นายสุวิท ปิ่นอมร 

24 234 ม.2/10 นางสาวณัฐวดี โพธิจักร นายนิธิภัทร ์ สร้อยเช้ือดี 

25 236 ม.2/11 นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ์ 

26 241 ม.2/12 นายเกรียงศักดิ์ มะละกา นางสาวประภาสิริ อุทัยศรี 

27 242 ม.2/13 นางอรอนงค์ ชาญรอบ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

28 243 ม.2/14 นางสาวพรทิวา สมเนตร์ นางสาวรุ่งตะวนั ทาโสต 

29 153 ม.3/1 นางสาวเมทิตา ชัยมา นางสาวธนิดา แก้วเนตร 

30 341 ม.3/2 นายณรงค์ หนูนาร ี นางสาวธนาภา แซ่เล้า 

31 342 ม.3/3 นางสาวพรวลี สุขสอาด นายสุริยา ทรัพย์เฮง 

32 343 ม.3/4 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

33 344 ม.3/5 นางสาวกุลยา บูรพางกูร นางธัญญา สติภา 

34 หอประชุม ม.3/6 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย 

35 หอประชุม ม.3/7 นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล 

36 332 ม.3/8 นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม นายกิตติศักดิ์ โฉมวิไล 

37 333 ม.3/9 นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์

38 หอประชุม ม.3/10 นางสาวศศิตา อยู่ยืน นายภาคภูมิ แก้วเย็น 

39 โรงอาหาร ม.3/11 นายสมพร โพธิ์ศรี นายเพชร สาระจันทร์ 

40 741 ม.4/1 นางสาวสุภิดา โลเกษ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ 

41 742 ม.4/2 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ นางสาวณิชากร แผลงเวช 
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ห้องที่ ห้อง ม. กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ 

42 743 ม.4/3 นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา 

43 744 ม.4/4 นางสาวจินต์จุฑา เกษร นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ 

44 745 ม.4/5 นางสาวพนิดา ยอดรัก นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง 

45 746 ม.4/6 นางพัชรา ไตรยวงศ์ นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ 

46 747 ม.4/7 นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 

47 748 ม.4/8 นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ นายปวิตร สมนึก 

48 244 ม.4/9 นายชนินทร์ บัวแจ้ง นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 

49 542-1 ม.4/10 นางปัทมา รัตนจำนงค์ นายชิษณุ หนูแดง 

50 542-2 ม.4/11 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ 

51 531-1 ม.4/12 นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ นางสาวธมลวรรณ สีทอง 

52 162 ม.4/13 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา นายเอกชัย ศรีสุระ 

53 751 ม.5/1 นางสาวเมธาวี สุขเจริญ นางสาวสมฤดี จันทะคร 

54 752 ม.5/2 นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย นางสาวจิรา จ่ันเล็ก 

55 753 ม.5/3 นางสาวชลิตา บุญรักษา นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 

56 754 ม.5/4 นางสาวอมรรัตน ์ มะลิงาม นายนพดล คำพร 

57 755 ม.5/5 นางสาววิมล อภิเมธีกุล นายชนเมธี ศรีษะเทือน 

58 756 ม.5/6 นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน 

59 757 ม.5/7 ว่าท่ี ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย นางสาวสุจิตรา หมีนโยธา 

60 758 ม.5/8 นางสาวสุนทรี วีระปรีชา นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

61 245 ม.5/9 นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 

62 541-1 ม.5/10 นายอรรถพล ยตะโคตร นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 

63 541-2 ม.5/11 นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์ นายอภิวัฒน ์ อุทัยชิต 

64 164 ม.5/12 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน 

65 761 ม.6/1 นางสาวศศิธร เมืองมูล นายอรอพัน เปาะชา 

66 762 ม.6/2 นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด นางนลินพร สมสมัย 

67 763 ม.6/3 นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ 

68 764 ม.6/4 นายวิทวัส นิดสูงเนิน นายทินกร พานจันทร์ 

69 765 ม.6/5 นางสาวทวินันท์ ใสขาว นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี 
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ห้องที่ ห้อง ม. กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ 

70 766 ม.6/6 นางสาวเกศินี จันทร์ครบ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์

71 767 ม.6/7 นางสาวนฤมล รับส่ง นายธีระพงษ ์ มวานนท์ 

72 768 ม.6/8 นางสาวอัญชนา แซ่จิว นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 

73 246 ม.6/9 นายนักขตฤกษ ์ ภู่ระหงษ ์ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ 

74 769 ม.6/10 นายศักรินทร์ ศรีตระกูล นายศราวุธ คารมหวาน 

75 163 ม.6/11 นางสาววทันยา ใจนันตา - 

 
หน้าที่   1. รับข้อสอบและเอกสารประจำห้องสอบท่ีกองกลาง  เวลา  08.00 น. 

2. กำกบัห้องสอบตามวัน เวลา ช้ัน และห้องสอบท่ีกำหนดในตารางท้ายคำส่ังนี้ 
  3. ปฏิบัติหน้าท่ีกำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 

4. จัดนักเรียนเข้าห้องสอบตามแผนผังท่ีกำหนดให้ 
5. ตรวจดู การฝนรหัส เลขประจำตัว ของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรายวิชา 
6. ให้นักเรียนลงลายมือช่ือเข้าสอบทุกรายวิชา นักเรียนท่ีไม่เข้าสอบ ให้เขียนว่า “ขาดสอบ” 
7. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขท่ีจากน้อยไปหามาก เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบพร้อม       
    ใบลงลายมือมือช่ือเข้าสอบ 
8. นำข้อสอบส่งกองกลาง หลังหมดเวลาสอบ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

         ส่ัง   ณ  วันท่ี   5   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

( นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
            


