
          
 
 
    

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 024 /2565 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O - NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

----------------------------------------------------- 
   ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับแต่งตั ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  ให้เป็นสนามสอบ มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน    
(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการจัดสอบระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ในอาทิตย์ที่               
13 กุมภาพันธ์  2565 ระหว่างเวลา  08.30–16.30 น. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 ประกอบมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2551 และแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจำสนามสอบ  ดังนี้ 
 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ปัจจุบัน สถานะ 
1 นายสนัติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หัวหน้าสนามสอบ 
2 นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

  
ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ 
ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร 

3 นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ประสานงาน 
4 นางสาวศิริลักษณ ์ อภิรมย์พฤกษา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการกลาง 
5 นางสาวสุภิดา โลเกษ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการกลาง 
6 นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการกลาง 
7 นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์
8 นางสาวจุฑารัตน ์ เกาะหวาย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
9 นางสาวพรวล ี สุขสอาด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
10 นางสาวรัชณีย ์ ไฝทอง นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
11 นางสาวละออง จันทร์หอม นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 
12 นายกฤติเดช ชาวประเสริฐ พนักงานขับรถโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พนักงานขับรถ 
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2.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

ห้องสอบที ่
ปัจจุบัน สถานะ 

 1  นางสาวณฐัวดี        โพธิจักร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1 (252) 
 2  นางสาวกลุยา         บูรพางกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1 (252) 
 3  นางธัญญา             สติภา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2 (253) 
 4  นายวิทวัส             นิดสูงเนิน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2 (253) 
 5  นายชนเมธี            ศรีษะเทือน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3 (254) 
 6  นายสุชาติ             รัตนเมธากูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3 (254) 
 7  นางสาวอรวรรณ     พันธุ์ภัครินทร์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4 (255) 
 8  นางสาวจิตรลดา      อินทรขุนทศ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4 (255) 

 
3.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

ห้องสอบที ่
ปัจจุบัน สถานะ 

 1 นางสาวณัฏฐณชิา โมสันเทียะ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1 (131) 
 2 นางสาวจีระภา ชินภักด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1 (131) 
 3 นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2 (133) 
 4 นางสาวอาภาภรณ ์ อริวัน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2 (133) 
 5 นายศราวุธ คารมหวาน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3 (134) 
 6 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3 (134 
 7 นางสาวจีญาพัชญ ์ แก้มทอง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4 (135) 
 8 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4 (135) 
9 นางสาววิมล อภิเมธีกุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 5 (136) 
10 นายสพุัฒนช์ัย พงษ์เกสา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 5 (136) 
11 นางสาวพรชิตา คารมหวาน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 6 (142) 
12 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี 6 (142) 
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4. ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยและโรงเรียนสิริรัตนาธร  คุมสอบสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

ห้องสอบที ่
ปัจจุบัน สถานะ 

 1 นายพงษ์พันธ ์ จันทร์เพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ผู้แทนศูนย์สอบ  
2 นางสาวสุวรรณณี ผสม ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 (761) 

 3 นางศิรินันท์ บุญเรืองศร ี ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 (761) 

 4 นางสุริษา บุญวัฒน ์ ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 (762) 

 5 นางสาวเจนจิรา มะรัด ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 (762) 

 6 นางสาวนันทิยา เกียรติชูตระกูล ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 (763) 

 7 นางสาวอุไรรัตน ์ ปีกสันเทียะ ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 (763) 

 8 นางสาวรัชตา สุวรรณวาล ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 (764) 

 9 นายพัฒนชัย ขำมั่น ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 (764) 

10 นางสาวกรทิพย์ มีนะรินทร ์ ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 (765) 

11 นายชญนันท์ รักษาศรี ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 (765) 

12  นางสาวสาริณี สุมิ่งสาลี ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 (766) 

13 นางสาวศรีสราลั พรมทัตร์ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 (766) 

14  นางสาวสุนิสา แช่มช่ืน ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 (767) 

15 นางสาวนิราวรรณ ศรีสุพรรณ์ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 (767) 

16 นางสาวสิตานันท์ ท้าวคำลือ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 (768) 

17 นางสาววนิดา เจตมาศ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 (768) 

18  นางสาวขนิษฐา น้อยบุดดี ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 (751) 

19 นางสาวศยามล  ศิลาพจน์ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 (751) 

20 นางสาววันทนา ปั่นกรวด ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 (752) 

21 นางสาวกฤษฎาพร ใจไหว ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 (752) 

 

มีหน้าที่ 1. ประสานการดำเนินการจัดสอบระหว่างโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบและศูนย์ประสานการสอบ            
                รับ - ส่ง  กระดาษคำตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมการกลาง  ส่ิงอำนวย    
                 ความสะดวกในการ   จัดสอบ  ประชุมช้ีแจงกรรมการคุมสอบ  รวมทั้งดำเนินการจัดสอบตามวัน  
                 เวลาท่ีกำหนด  เพื่อให้การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. กรรมการกำกับห้องสอบตามวัน  เวลา ห้องสอบท่ีกำหนด 
3. กรรมการกำกับห้องสอบให้ปฏิบัติหน้าท่ีกำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด        
    ตรวจดูการฝนรหัสเลขประจำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรายวิชาท่ีสอบ 
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 ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั่งนี ้ ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี  3  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2565 

     ส่ัง   ณ   วันท่ี  3  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2565 
 
 
 

( นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตารางสอบ O – NET  ช้ัน ม.3 
 

วัน – เดือน - ป ี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ ระยะเวลา 

วันอาทิตย์13 
 กุมภาพันธ์ 2565 

08.30 – 10.00 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที 
พัก 30 นาที 

10.30 – 12.00 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที 
พัก 60 นาที 

13.00 – 14.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 
พัก 30 นาที 

15.00 – 16.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 


