
 
 

                                                                            
 

                                                ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                                                        ที ่036 /2566 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O - NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 
                                                     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

----------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ให้เป็นสนามสอบ 
มีหน้าที่ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยด าเนินการจัดสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2566 ระหว่างเวลา  08.30–16.30 น. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความมาตรา 39(1)แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ประกอบมาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2551 และแก้ไข(ฉบับที่ 
3) พุทธศักราช 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสนามสอบ  ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอ านวยการประจ าสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

1.นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ    ประธานกรรมการ  
2.นายปวิช   เรืองวรัชกุล    กรรมการ  
3.นางสาวพนิดา   ยอดรัก     กรรมการ  
4.นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม      กรรมการ  
5.นางปานทิพย์   สุขเกษม     กรรมการ  
5.นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

 

2.คณะกรรมการประจ าสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หัวหน้าสนามสอบ 

 2. นางสาวพนิดา  ยอดรัก  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ 
           โรงเรียนสิริรัตนาธร 
 3. นายปวิช   เรืองวรัชกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    กรรมการกลาง  
 4. นางสาวสุภิดา  โลเกษ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการกลาง 
 5.นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ผู้ประสานงาน 
 6. นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ประชาสัมพันธ์ 
 7. นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เจ้าหน้าที่พยาบาล 
 8. นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เจ้าหน้าที่พยาบาล 

9 นางทัศนีย์  วงศ์เขียว ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เจ้าหน้าที่การเงิน 
 10. นายทินกร  พานจันทร์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เจ้าหน้าที่การเงิน 
 11. นางสาวรัขณีย์ ไฝทอง  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  นักการ 

12 นายกฤติเดช    ขาวประเสริฐ พนักงานขับรถ                                   คนขับรถ  
 
 



1.ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการคุมสอบทีส่นามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 
ห้องสอบท่ี หมายเลข

ห้องสอบ 
ชื่อ-สกุล 

กรรมการคุมสอบ 
โรงเรียน 

1 761 1. นางสาวปรีชาภรณ์     แย้มงาม  
2. นายพัฒนชัย           ข าม่ัน 

พระโขนงพิทยาลัย 

2 762 1.นางสาวสุวรรณณี       ผสม   
2.. นางสาวปิยะฉัตร      ตระเศรณี 

พระโขนงพิทยาลัย 

3 763 1. นางสาวศศิธร           ชนะวงค์   
2. นางสาวจริยา           แก่นนอก  

พระโขนงพิทยาลัย 

4 764 1. นายธเนศ               น้อยด ี   
2. นางสาววนฤดี         แสงอันประเสริฐ 

พระโขนงพิทยาลัย 

5 765 1. นายวิกร                 แก้วพิลา   
2. นางสาวศิริลักษณ์      พูลเกษม 

พระโขนงพิทยาลัย 

6 766 1. นายวีรยุทธ             ปิงเมือง   
2. นางสาวสุพิชญาย์      คงไพรสันต์ 

พระโขนงพิทยาลัย 

 
2.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบที่สนามสอบโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
ห้องสอบท่ี หมายเลข

ห้องสอบ 
ชื่อ-สกุล 

กรรมการคุมสอบ 
โรงเรียน 

1 
 

132 1.นางสาวสุนทรี             วีระปรีชา 
2.นางสาวกิตติมา            ธรรมวิสุทธิ์ 

วชิรธรรมสาธิต 

2 133 1.นางสาวสมฤดี            จันทะคร  
2.นายสราวุธ             รัตนนท์ 

วชิรธรรมสาธิต 

3 134 1.นางสาววิไลวรรณ         เบอร์ด ี 
2.นายพุทธิพงศ์            ฉันทศิริเวทย์ 

วชิรธรรมสาธิต 

4 135 1.นางสาวรัตยา            ร่างกายด ี  
2.นางอาภาภรณ์            อริวัน 

วชิรธรรมสาธิต 

5 136 1.นายศราวุธ            คารมหวาน  
2.นายจักรกฤษณ์            แก้วล าหัด 

วชิรธรรมสาธิต 

6 142 1.นายสุพัฒน์ชัย            พงษ์เกสา  
2.นางสาวพรชิตา            คารมหวาน 

วชิรธรรมสาธิต 

มีหน้าที ่1. ประสานการด าเนินการจัดสอบระหว่างโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและศูนย์ประสานการสอบ            
                รับ - ส่ง  กระดาษค าตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมการกลาง  สิ่งอ านวย    
                ความสะดวกในการ   จัดสอบ  ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ  รวมทั้งด าเนินการจัดสอบตามวัน  
                เวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. กรรมการก ากับห้องสอบตามวัน  เวลา ห้องสอบที่ก าหนด 
3. กรรมการก ากับห้องสอบให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด        
   ตรวจดูการฝนรหัสเลขประจ าตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรายวิชาที่สอบให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
   ตามค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงานใน 
   ทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 



      

 

         ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 6  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566 

                                 สัง่   ณ   วันที่  6  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2566 

     
( นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ )    

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางสอบ O – NET  ชั้น ม.3 

 
วัน – เดือน - ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ ระยะเวลา 

วันอาทิตย์12 ก.พ. 
2566 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


