
 

 
                                 

คําสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  034 / 2557 

เร่ือง   แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET  ปการศึกษา 2556 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

----------------------------------------------------- 
 

ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 2    มีหนาท่ี

ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยดําเนินการจัดสอบ O - NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3  ปการศึกษา 

2556  ในวันเสารท่ี 8 - วันอาทิตยท่ี  9  กุมภาพันธ  2557  ระหวางเวลา  08.00 - 16.00 น. 
 

         เพ่ือใหการดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย   จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสนามสอบ  ดังน้ี 
 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

1. นางวรรณี บุญประเสริฐ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานสนามสอบ 

2. นางนภัสสรณ เกียรติอภพิงษ รองผูอํานวยการโรงเรียน  ผูสังเกตการณ 

3. นายสมชัย กองศักดิศ์รี รองผูอํานวยการโรงเรียน  ผูสังเกตการณ 

4. นายพิราม ภูมิวิชิต  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ผูสังเกตการณ 

5. นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข   ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลางและการเงิน    

6. นางกาญจนา สินวิชัย  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 

7 นางลําพอง พูลเพ่ิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 

8 .น.ส.นิภาพรรณ อดุลยกิตตชิัย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 

9. นายณรงค หนูนารี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 

10.น.ส.ลักษณา อังกาบส ี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง 

11.นายสาธิต แกวศรีทัศน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการกลาง  

12.น.ส.ศิริพร โกมารกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-สงขอสอบ 

14.น.ส.วันนภา สายพิมพิน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรับ-สงขอสอบ 

15.น.ส.พรพิศ รัตนะไพจิตร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรักษาขอสอบ 
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16.นายอุสาห   เพชรประพันธ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการรักษาขอสอบ 

17. นายธวัช   แจมแจง นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 

18. นางละออง   จันทรหอม นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 

19. น.ส.รัชณีย   ไฝทอง  นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักการภารโรง 

20.นายบุญรอด   เตียงแกว พนักงานขับรถ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  พนักงานขับรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

          2.ครโูรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบที่สนามสอบโรงเรียนสิริรตันาธร 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

ปจจบุัน สถานะ 

๑. นางสุภาภรณ ภูระหงษ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒. น.ส.อรสา ชาติรัมย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๓. น.ส.รุงตะวัน ทาโสต ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๔. วาท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๕. น.ส.ปทุม โศภาคนี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๖. นายสมพร โพธ์ิศรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๗ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๘. น.ส.พนิดา ยอดรัก ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๙. นายสุชาติ   รัตนเมธากูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๐ น.ส.จุฬาลักษณ วงศคําจันทร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๑. นายเพชร สาระจันทร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๒. นางเกษรา กองศักดิศ์รี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๓. นายอภิวัฒน บุญออน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๔. น.ส.เยาวรัตนา พรรษา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๕. น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๖ น.ส.วิไลรักษ กระลาม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๗ นายสุเนตร ศรีใหญ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๘. น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๑๙. นางชนิสรางค ปรากฏชื่อ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๐ นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๑. นางนลินพร สมสมัย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๒. นายอนุชา คําแดง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๓. น.ส.ชลิตา บุญรักษา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๔. น.ส.พิชชาพร บุญยืน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๕. น.ส.อรอนงค จิระกุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๖. น.ส.พรรนิภา สีลาโส ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๗. น.ส.ศิราภร นาบุญ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๘. น.ส.รัตยา รางกายด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๒๙. น.ส.สุกัญญา ซาชิโย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๓๐ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  
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ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

ปจจบุัน สถานะ 

๓๑. น.ส.นิติกา แสงสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  

๓๒. น.ส.กุลยา บูรพางกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการคุมสอบ  
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         3.ครูโรงเรียนสริิรตันธร  คุมสอบสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมยเหตุ 

ปจจบุัน สถานะ 

๑. นายนิพรร สาล ี โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 1  ( 221 ) 

๒. น.ส.นงคราญ คําลัยวงษ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 1  ( 221 ) 

๓. น.ส.ทัศวรรณ กําจัดภยั โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 2  ( 222 ) 

๔. น.ส.นันทนภัส คําทองสขุ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 2  ( 222 ) 

๕. น.ส.สุชาดา มีศิลป โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 3  ( 223 )  

๖. วาท่ีรต.หญิงรัตนา เผือกคํา โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 3  ( 223 ) 

๗ น.ส.นํ้าฝน นอยโม โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 4  ( 231 )  

๘. น.ส.ศศิวิมล โพธ์ิแกว โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 4  ( 231 ) 

๙. น.ส.สรินนา หมอนสุภาพ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 5  ( 232 ) 

๑๐ น.ส.หฤทัย แซจง โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 5  ( 232 ) 

๑๑. น.ส.ฐัติมา เอกอุดมพงษ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 6  ( 233 )  

๑๒. น.ส.กูรอตียะห กูเด็ง โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 6  ( 233 ) 

๑๓. น.ส.บุษบา แหวนหลอ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 7  ( 234 )  

๑๔. น.ส.ละมัย สังขชยัภูมิ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 7  ( 234 )  

๑๕. น.ส.จุฬาลักษณ ตําริหสระนอย โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 8  ( 342 ) 

๑๖ น.ส.สังวรณ แสงล้าํ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 8  ( 342 ) 

๑๗ นายบัณฑูรย ฝกแคเล็ก โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 9  ( 236 )   

๑๘. น.ส.อัมรา พรรณนาสุระ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 9  ( 236 ) 

๑๙. นายณัฐวุฒ ิ รัตนอมรเวช โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 10 ( 241 )  

๒๐ นายธนกฤต วิชาสวัสดิ ์ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 10 ( 241 ) 

๒๑. น.ส.สุวรรณี สมมาส ี โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 11 ( 242 ) 

๒๒. นางกันยาวีร กุลนันทกาญจนา โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 11 ( 242 ) 

๒๓. นางอาวรณ สายฉลาด โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 12 ( 243 ) 

๒๔. นายปรเมศวร ฦาชา โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 12 ( 243 ) 

๒๕. น.ส.นํ้าทิพย บุญพาทํา โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 13 ( 244 ) 

๒๖. น.ส.วรวรรณ สุพรรณสมบูรณ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 13 ( 244 )  

๒๗. นายวสันต ภายไธสง โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 14 ( 343 ) 

๒๘. น.ส.อารียา นุชอนงค โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 14 ( 343 ) 

๒๙. น.ส.มาลีนา วงษยอด โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 15 ( 246 )  

๓๐ นางนุศรา โอริคาสะ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 15 ( 246 )  
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    คุมสอบสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

ปจจบุัน สถานะ 

๓๑. น.ส.ขวัญชนก ภิญโญทรัพย โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 16 ( 341 )  

๓๒. นายปยะพงษ งอกผล โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการคุมสอบ หองสอบท่ี 16 ( 341 )  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

มีหนาที่  1. ประสานการดําเนินการจัดสอบระหวางโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบและศูนยประสานการสอบ  รับ-สง

กระดาษคาํตอบและขอสอบ  จัดเตรียมหองสอบ  หองพักกรรมการกลาง  สิง่อํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  

ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ  รวมท้ังดําเนินการจัดสอบตามวัน เวลาท่ีกําหนด  เพ่ือใหการจัดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. ใหเขารวมประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการดาํเนินการสอบในวันจันทรที่   27 มกราคม  2557                          

เวลา 15.30 น.   ณ หองโสตทัศนศึกษา  

3. ครูท่ีมีคาบการสอนใหเปลี่ยนคาบการสอนใหเรียบรอย 
 

        ท้ังน้ี   ตั้งแตวันท่ี   23    เดือนมกราคม      พ.ศ.   2557 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   23     เดือนมกราคม      พ.ศ.   2557 
 

 

                                                                                                                     
 

(นางวรรณี   บุญประเสริฐ)    

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


