
 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่    29 / 2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ LAS  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2                                           
และ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5  ปีกำรศึกษำ 2557    

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ได้รับแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 2           
ให้เป็นสนำมสอบ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสอบ LAS ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 5  
ปีกำรศึกษำ 2557  ในวันที่ 18 - 19  กุมภำพันธ์ 2558 ระหว่ำงเวลำ  08.00 - 16.00 น. 

 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                

จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ  ดังนี้ 
 
 

1.สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ( วันท่ี  18 - 19 กุมภาพันธ์  2558 ) 
1. นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
3. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
4. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
5. นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
6  นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
7. น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
8  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
9. น.ส.มณทิพย ์  เจรญิรอด ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
10.น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
11.นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
12.น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
12.น.ส.วิไลรักษ์  กระลำม ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
13.นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
14.น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรกลำง 
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15.น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรกลำง 
16.น.ส.ศิรพิร     โกมำรกุล         ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรรบั-ส่ง และรกัษำข้อสอบ 
17.นำงพัชรี       ระมำตร์           ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรรับ-ส่ง และรักษำข้อสอบ 
18.นำยศุภกิจ หนองหัวลิง       ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 1   (221) 
19.นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์        ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 2   (222) 
20.น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 3   (223) 
21.น.ส.วรำล ี สินธุวำ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 4   (231) 
22.น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 5   (232) 
23.นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง  6   (233) 
24.น.ส.สุวรรณี พิริยะประทำน ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 7   (234) 
25.นำงแสนสุข ค ำแก้ว      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 8   (236) 
26.นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ         ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 9   (241) 
27.นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 10 (242) 
28.นำงทิพย์จันทร์ หงษำ      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 11 (243) 
29.นำงกำญจนำ ศิริมหำ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 12 (244) 
30.นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 13 (246) 
31.นำงพจมำน ชีววัฒนำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.2 ห้อง 14 (341) 
32.นำยเพิ่มศักดิ ์พูลสวัสดิ์        ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.2 หอ้ง 15 (342) 
33.นำยปุ้ย คงอุไร   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต     กรรมกำรคุมสอบ ม.5 หอ้ง 1 (751) 
34.น.ส.จริำ จั่นเล็ก          ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง 2 (752)  
35.นำยเล็ก สินวิชัย            ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง 3 (753) 
36.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์     ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรคุมสอบ ม.5 หอ้ง 4 (754) 
37.นำยสุเนตร ศรีใหญ่    ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง 5 (755) 
38.น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง  6 (756) 
39.น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง  7 (757) 
40.นำยปวิตร สมนึก  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง  8 (758) 
41.นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง  9 (741) 
42.นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5 ห้อง10 (742) 
43.นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5  ห้อง11 (743) 
44.น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    กรรมกำรคุมสอบ ม.5  ห้อง12 (744) 
45. นำยกฤติเดช ขำวประเสริฐ พนักงำนขับรถ  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  พนักงำนขับรถ 
46.นักกำรภำรโรงทุกคน 
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2.กรรมการคุมสอบ  สนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร  ( วันท่ี  18-19  กุมภาพันธ์  2558 ) 
 
 1.น.ส.สุกัญญำ  มหำฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 2.น.ส.อรวรรยำ  ภำคค ำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 3.นำยวุฒิพงษ์  แสนรังค์   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 4.น.ส.จิตรลดำ  อินทรขุนทศ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 5.น.ส.สุกัญญำ  ชำซิโย   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 6.น.ส.สุทธิดำ  แซ่หลอ่   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
 7.น.ส.กวิณวัณณ์  กำฬดิษฐ์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 8.น.ส.จำรุวรรณ  จันทะรำม  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 9.น.ส.ปรัชญำ  กำรรกัษำ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 10.น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 11.น.ส.อรสำ  ชำติรัมย์   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 12.นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
 13.นำงธัญญำ  สติภำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 14.น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 15.นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 16.น.ส.พรรนิภำ  สีลำโส    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 17.น.ส.เกวล ี  บุญบำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 18.นำยสมุฏฏ์ิ  ภำษำดี   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
 19.นำยเศรษฐโสรช ช่ืนอำรมย ์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 20.นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 21.ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 22.นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 23.น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 24.น.ส.มวำร ี  ใจชูพันธ์   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 25.น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 26.นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 27.น.ส.รุง่ตะวัน  ทำโสต   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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มีหน้าท่ี  1. ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดสอบระหว่ำงโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบและศูนย์ประสำนกำรสอบ  รับ-ส่ง
กระดำษค ำตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมกำรกลำง  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจัดสอบ  ประชุมช้ีแจงกรรมกำรคุมสอบ  รวมทัง้ด ำเนินกำรจัดสอบตำมวัน เวลำที่ก ำหนด  เพื่อให้
กำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. ให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรสอบในวัน เวลำ ที่โรงเรียนก ำหนด 
 
        ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   19   เดือนมกรำคม    พ.ศ.   2558 

 

สั่ง   ณ   วันที่   19   เดือนมกรำคม    พ.ศ.   2558 
 
 

                                                                                                                      
 

(นำงวรรณี   บุญประเสริฐ)    
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบ  LAS ม.2   ปีการศึกษา   2557 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
วันที่ เวลาสอบ จ านวนเวลา ชื่อวิชาสอบ 

 18 กุมภาพันธ์ 2558 08.20 - 08.30  น.              เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

08.30 – 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร ์

10.00 – 11.00 น. 60 นาที ภาษาไทย 

11.00 – 12.00  น.                      พกักลางวัน 

12.00 - 12.50  น. 50 นาท ี ภาษาอังกฤษ 

12.50 – 13.30 น. 40 นาที ศิลปะ 

 
วันที่ เวลาสอบ จ านวนเวลา ชื่อวิชาสอบ 

 19 กุมภาพันธ์ 2558 08.20 - 08.30 น.              เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

08.30 – 09.30 น. 60 นาที วิทยาศาสตร ์

09.30 – 10.30 น. 60 นาที สังคมศึกษาฯ 

10.30 – 12.00 น.                      พกักลางวัน 

12.00 - 12.40 น. 40 นาท ี สุขศึกษา 

12.40 – 13.20 น. 40 นาที การงานอาชีพฯ 

 
 
 
 

 
 



 

 
ตารางสอบ  LAS ม.5   ปีการศึกษา   2557 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

วันที่ เวลาสอบ จ านวนเวลา ชื่อวิชาสอบ 
 18 กุมภาพันธ์ 2558 08.20 - 08.30  น.              เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

08.30 – 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร ์

10.00 – 11.00 น. 60 นาที ภาษาไทย 

11.00 – 12.00  น.                      พกักลางวัน 

12.00 - 12.50  น. 50 นาท ี ภาษาอังกฤษ 

12.50 – 13.30 น. 40 นาที ศิลปะ 

 
วันที่ เวลาสอบ จ านวนเวลา ชื่อวิชาสอบ 

 19 กุมภาพันธ์ 2558 08.20 - 08.30 น.              เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

08.30 – 09.20 น. 50 นาที วิทยาศาสตร ์

09.20 – 10.00 น. 40 นาที สังคมศึกษาฯ 

10.00 – 12.00 น.                      พกักลางวัน 

12.00 - 12.40 น. 40 นาท ี สุขศึกษา 

12.40 – 13.20 น. 40 นาที การงานอาชีพฯ 

 
 
 
 
 

 
 


