
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๕๗๓  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบ  Pre O-NET  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗  ของนักเรียนระดับ ม.๓ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตก ำหนดกำรสอบ Pre O-NET ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗  ของนักเรียน
ระดับ ม.๓  ในวันที่  ๑๕  ธันวำคม   ๒๕๕๗  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอบ   กำรจัดท ำผลกำรสอบด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย   โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พุทธศักรำช   ๒๕๕๗  มำตรำ ๒๗ (๑)  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ  
ดังนี ้

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
    นำงวรรณี  บุญประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 

นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ์       กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม      กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี     อ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
               มีประสทิธิภำพและบงัเกิดผลด ี

 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร 
น.ส.มณทพิย์            เจริญรอด  กรรมกำร          
นำงกำญจนำ               สินวิชัย   กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร   
น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

  นำยณรงค์  หนูนำรี   กรรมกำร 



 
นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร  
น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร   
น.ส.ศิรพิร   โกมำรกุล         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี    ด ำเนินกำรจัดกำรสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกิดข้ึนให้ลลุ่วงไปด้วยดี 
 

๓.  กรรมกำรประจ ำกองกลำง 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร  

นำงพัชร ี  ระมำตร ์  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  
 น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์   น.ส.อินทิรำ จั่นโต 

น.ส.วรำล ี สินธุวำ    น.ส.ศิรำภร นำบุญ   
 น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ    

  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑.  จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 
๒. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๓.  ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ที่กรรมกำรก ำกบัห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

     ๔.กรรมกำรตรวจข้อสอบ 
น.ส.  ศิริพร โกมำรกุล        ประธำนกรรมกำร 

  น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ๑. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  แยกตำมรำยวิชำ 
 ๒. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร ์

๓. ตรวจทำนคะแนนที่พมิพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
๔. ส่งผลกำรสอบและรำยงำนไปยัง  สพม.๒ 

 

๕.  กรรมกำรประจ ำอำคำร 
นำงพัชร ี ระมำตร ์

หน้าท่ี   ๑. ส ำรวจครูผูก้ ำกับห้องสอบในอำคำรทีร่ับผิดชอบ เวลำ ๐๘.๓๐ น.  และแจ้งกองกลำง 
๒. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
๓. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ 

 
๖.  กรรมกำรรบั-ส่งข้อสอบ 

นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ หัวหน้ำ 



 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ผู้ช่วย 
นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์  ผู้ช่วย 
นักกำร-ภำรโรง   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี   ๑.  น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๒. จัดเกบ็ซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจำกกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ  และน ำส่ง

กองกลำง 
 ๓. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
 ๔. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปญัหำ 

 

๗.  กรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ 
หน้าท่ี     ๑.ก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ  ช้ัน  และห้องสอบที่ก ำหนดในตำรำงท้ำยค ำสั่งนี้ 
             ๒. ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด  
             ๓. จัดห้องสอบตำมแผนผังที่ก ำหนดให ้
             ๔. ตรวจดู  กำรฝนรหสั  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรำยวิชำ 
             ๕. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขทีจ่ำกน้อยไปหำมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
             ๖. น ำส่งกองกลำง  หลงัเกบ็เสรจ็แต่ละวิชำ 
                                                    
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   ๑   เดือนธันวำคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑    เดือนธันวำคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 

 
 (นำงวรรณี   บุญประเสริฐ) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

กรรมการก ากับห้องสอบ  การสอบ Pre O-NET    ปีการศึกษา  2557  ระดับ ม.3 
วันท่ี 15  ธันวาคม  2557 

ห้อง ห้อง     รวม 15 ธันวาคม 2557 
ที่ สอบ   ม. เลขที ่ ม. เลขที ่ 08.30-10.30 น. 10.30-12.00 น. 12.00- 12.45 น. 12.45-13.45 น. 13.45-15.15 น. 15.15-16.05 น. 
1 753      นำยเพิ่มศักดิ ์ นำยเพิ่มศักดิ ์

พัก
กล

ำง
วัน

 

นำยเพิ่มศักดิ ์ นำยเพิ่มศักดิ ์ นำยเพิ่มศักดิ ์
       นำยนันทวัฒน ์ นำงธัญญำ นำงแสนสุข น.ส.รัตยำ นำงอุษณีษ์ 
2 754      น.ส.กลุยำ น.ส.กลุยำ น.ส.กลุยำ น.ส.กลุยำ น.ส.กลุยำ 
       นำยอำทิตย ์ น.ส.พรรนิภำ น.ส.พรรนิภำ น.ส.พรรนิภำ น.ส.สุทธิดำ 
3 755      นำงจุฑำมำศ นำงจุฑำมำศ นำงจุฑำมำศ นำงจุฑำมำศ นำงจุฑำมำศ 
       นำยชลนท ี น.ส.ภรณ์กมนส ์ น.ส.ภรณ์กมนส ์ น.ส.วันนภำ น.ส.มวำร ี
4 756      น.ส.เยำวรัตนำ น.ส.เยำวรัตนำ น.ส.เยำวรัตนำ น.ส.เยำวรัตนำ น.ส.เยำวรัตนำ 
       นำงสุมิตรำ Miss Liang Miss Liang นำงสุมิตรำ นำงสุมิตรำ 
5 757      นำยเพชร นำยเพชร นำยเพชร นำยเพชร นำยเพชร 
       นำงทัศนีย ์ นำยสมพร นำยสมพร นำยสมพร นำยสมพร 
6 758      นำยณรงค์ นำยณรงค์ นำยณรงค์ นำยณรงค์ นำยณรงค์ 
       นำยสมจิตร ์ นำยทินกร น.สภัทรชนก น.ส.ภำนุมำศ น.ส.ภำนุมำศ 
7 761      น.ส.อญัชล ี น.ส.อญัชล ี น.ส.วรำงรัตน์ น.ส.วรำงรัตน์ น.ส.อญัชล ี
       น.ส.กนกวรรณ น.ส.จำรุวรรณ น.ส.ศศิธร  เมือง น.ส.ศศิธร  เมือง น.ส.จำรุวรรณ 

 
 
 



 

กรรมการก ากับห้องสอบ  การสอบ Pre O-NET    ปีการศึกษา  2557  ระดับ ม.3 
วันท่ี 15  ธันวาคม  2557 

ห้อง ห้อง     รวม 15 ธันวาคม 2557 
ที่ สอบ   ม. เลขที ่ ม. เลขที ่ 08.30-10.30 น. 10.30-12.00 น. 12.00- 12.45 น. 12.45-13.45 น. 13.45-15.15 น. 15.15-16.05 น. 
8 762      น.ส.เอมอร น.ส.เอมอร 

พัก
กล

ำง
วัน

 

น.ส.เอมอร น.ส.เอมอร น.ส.เอมอร 
       นำยเล็ก นำยเล็ก น.ส.จิตรลดำ น.ส.จิตรลดำ น.ส.จิตรลดำ 
9 763      น.ส.มยรุ ี น.ส.มยรุ ี น.ส.ศศิธร  ปั้น น.ส.ศศิธร  ปั้น น.ส.ศศิธร  ปั้น 
       น.ส.กวิณวัณณ์ น.ส.กวิณวัณณ์ น.ส.กวิณวัณณ์ นำงชนิสรำงค์ นำงชนิสรำงค์ 

10 764      น.ส.บรรจง น.ส.บรรจง น.ส.บรรจง น.ส.บรรจง น.ส.บรรจง 
       นำงนลินพร น.ส.ปทุม นำยนิพนธ์ นำยนิพนธ์ นำยนิพนธ์ 

11 765      น.ส.มีนำ น.ส.มีนำ นำยศุภกิจ เซียะ นำยศุภกิจ เซียะ นำยศุภกิจ เซียะ 
       น.ส.จันทรจ์ริำ นำงวรำภรณ์ แก้ว นำงวรำภรณ์ แก้ว นำยพีระพล นำงวรำภรณ์ แก้ว 

12 766      นำงธนภร นำงธนภร นำงธนภร นำงธนภร นำงธนภร 
       นำยภรัญญู น.ส.พอพิศ น.ส.พอพิศ น.ส.อรวรรยำ น.ส.อรวรรยำ 

13 767      นำยพิรำม นำยพิรำม นำยวิริยะ นำยวิริยะ น.ส.ภัทรนุช 
       นำงเกษรำ นำยไพโรจน ์ น.ส.เสำวนีย์ น.ส.ภัทรชนก นำยไพโรจน ์

14 768      นำยจักรกฤษณ์ นำยจักรกฤษณ์ นำยจักรกฤษณ์ นำยจักรกฤษณ์ นำยจักรกฤษณ์ 
       ว่ำที่ร้อยตรีกิง่กมล ว่ำที่ร้อยตรีกิง่กมล ว่ำที่ร้อยตรีกิง่กมล ว่ำที่ร้อยตรีกิง่กมล ว่ำที่ร้อยตรีกิง่กมล 

 



 

 
 

 
 
 
 

ตารางสอบ  Pre  O – NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันจันทร์ท่ี  15  ธันวาคม  2557 
 

เวลำ วิชำ เวลำ (นำที) จ ำนวน (ข้อ) คะแนนเต็ม 
08.30 – 10.30 น. คณิตศำสตร์ 120 40 100 
10.30 – 12.00 น. ภำษำไทย 90 52 100 
12.00 – 12.45 น. พักกลำงวัน 
12.45 – 13.45 น. วิทยำศำสตร์ 60 40 100 
13.45 – 15.15 น. ภำษำอังกฤษ 90 50 100 
15.15 – 16.05 น. สังคมศึกษำ 50 45 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การย้ายห้องเรียน 
เพือ่การสอบ Pre O-NET ปกีารศกึษา  2557  ของนักเรียนระดบั ม.3   

ในวันที่  15  ธันวาคม   2557   
 

ม.5/3 ห้อง   753 ย้ำยไปเรียน   ห้อง 344 
ม.5/4 ห้อง   754 ย้ำยไปเรียน ห้อง 346 
ม.5/5 ห้อง 755 ย้ำยไปเรียน ห้อง 154 
ม.5/6 ห้อง 756 ย้ำยไปเรียน  ห้อง 144  (ศูนย์ฝรั่งเศส) 
ม.5/7 ห้อง 757 ย้ำยไปเรียน ห้อง 156 
ม.5/8 ห้อง 758 ย้ำยไปเรียน ห้อง 157 
ม.6/1 ห้อง 761 ย้ำยไปเรียน ห้อง 321  (ศูนย์คณิต) 
ม.6/2 ห้อง 762 ย้ำยไปเรียน ห้อง 166  (ศูนย์ภำษำไทย) 
ม.6/3 ห้อง 763 ย้ำยไปเรียน ห้อง  531 
ม.6/4 ห้อง 764 ย้ำยไปเรียน ห้อง 532 
ม.6/5 ห้อง 765 ย้ำยไปเรียน ห้อง 323  (ศูนย์สังคม) 
ม.6/6 ห้อง 766 ย้ำยไปเรียน ห้อง 155 
ม.6/7 ห้อง 767 ย้ำยไปเรียน ห้อง 336 
ม.6/8 ห้อง 768 ย้ำยไปเรียน ห้อง 226  

   
  


