
 
 

ค ำสัง่ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่ ๓๘ / ๒๕๕๘ 

เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจและบันทึกคะแนนข้อสอบกลำง  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
……………………………… 

 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต ๒  โดยให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในวันที่
๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  และจัดท ำผลกำรสอบส่งเขตฯ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรงำนเป็นไปด้วยควำมบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗ ( ๑ )  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๔๗    จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจข้อสอบกลำงและกรรมกำรบันทึก
คะแนน  ดังต่อไปน้ี 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 
  นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์ สุขเกษม   กรรมกำร 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ วำงแผน  ประสำนงำน ให้กำรตรวจข้อสอบกลำง  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนำ สินวิชัย   กรรมกำร 
  น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  กรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 
  นำงล ำพอง พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
  น.ส.ศิริพร โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงพัชรี  ระมำตร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่   ๑.ประสำนงำน  ด ำเนินงำน   เสนอรำยชื่อกรรมกำรตรวจข้อสอบและกรรมกำรบันทึกคะแนน 
                          แต่ละกลุ่มสำระให้กำรตรวจข้อสอบกลำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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       ๓. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
 ๓.๑ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  ชั้น ม.๑  นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมณ์ น.ส.พนิดำ ยอดรัก 
    นำยอุตสำห์ สังขรัตน์  นำงธัญญำ สติภำ 
    นำยชลที  พั้วส ี
  ชั้น ม.๒  น.ส.สุวรรณี พิริยะประทำน น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง 
    น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  น.ส.บัณฑิตำ สุจีรกุลไกร 
 ๓.๒ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
  ชั้น ม.๑  นำงพัชรี  ระมำตร์  น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ 
    น.ส.ศิรำภร นำบุญ  นำยสุเนตร ศรีใหญ่ 
    น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  น.ส.วณิชชำ อเนกวิธวิทยำ  
    น.ส.พรรนิภำ สีลำโส 
  ชั้น ม.๒  น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์  น.ส.วรำลี สินธุวำ 
    น.ส.ศศิธร เมืองมูล  น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ 
    น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร นำงพจมำน ชีววัฒนำ 
    น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด 
 ๓.๓ กลุ่มสาระภาษาไทย 
  ชั้น ม.๑  น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  น.ส.เกวล ี บุญบำ 
    นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  นำยสมพร โพธ์ิศรี 
    นำงพิมพ์สุภัค บุบผำ 
  ชั้น ม.๒  นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์  นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ 
    น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์ 
    นำงแสนสุข ค ำแก้ว 
 ๓.๔ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  ชั้น ม.๑  นำงทิพย์จันทร์ หงษำ  น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์ 
    นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร  
  ชั้น ม.๒  น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์  นำงทิพย์จันทร์ หงษำ 
    นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏชื่อ น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ 
    น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน 
 ๓.๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
  ชั้น ม.๑  นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร 
    นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
  ชั้น ม.๒  น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน นำงกำญจนำ ศิริมหำ 
    น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ 
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 หน้าที่    ตรวจค ำตอบตำมระดับชั้นของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เสร็จภำยในวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
                        แล้วส่งข้อมูลให้กรรมกำรบันทึกคะแนน 
 
๔. คณะกรรมการบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง 
 ๔.๑ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  ชั้น ม.๑  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม 
  ชั้น ม.๒  น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม 
 ๔.๒ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
  ชั้น ม.๑  นำยสุเนตร ศรีใหญ๋  น.ส.พอพิศ แก้วคูณ 
  ชั้น ม.๒  น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ น.ส.ศศิธร เมืองมูล 
 ๔.๓ กลุ่มสาระภาษาไทย 
  ชั้น ม.๑  น.ส.เกวล ี บุญบำ 
  ชั้น ม.๒  น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต   
 ๔.๔ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  ชั้น ม.๑  น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์  นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร 
  ชั้น ม.๒  น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์   
 ๔.๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
  ชั้น ม.๑  น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ 
  ชั้น ม.๒  น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ 
 หน้าที่    บันทึกคะแนนตำมระดับชั้นของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เสร็จภำยในวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
                        แล้วน ำส่งงำนทะเบียน - วัดผลโรงเรียน 
  
  ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที่  ๒  เดือนกุมภำพันธ์   พุทธศักรำช   ๒๕๕๘ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือนกุมภำพันธ์   พุทธศักรำช  ๒๕๕๘ 

                                                                       
     ( นำงวรรณี     บุญประเสริฐ ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 

 


