
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๓๔ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓  
    เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔    ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ( เพิ่มเติม ) 

…………………………………………………………………………………. 
                

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน กำรสอบนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗   มำตรำ ๒๗ ( ๑ )   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบแก้ไขและเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
                    นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร       

หน้าท่ี    วำงแผน ประสำนงำน ให้กำรรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔   
           ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลด ี

 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์เข้าเรียน ม.๔ 
          ๒.๑ คณะกรรมการประจ ากองกลาง 
    นำยสมชัย             ก้องศักดิ์ศรี      ประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ 
  นำงพัชร ี ระมำตร ์  น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์
  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  น.ส.อินทิรำ จั่นโต 
  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  น.ส.วรำล ี สินธุวำ 
  นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ  
            น.ส.อนุศรำ           บุญหลิม             กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำงธัญญำ สติภำ     น.ส.ปทุม          โศภำคนี  
 วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ 
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 วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  นำยสมพร โพธ์ิศรี 
 วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย 
 วันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำงล ำพอง พูลเพิม่  น.ส.อญัชล ี เขมะประภำ 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมข้อสอบทีร่ับมอบจำกคณะกรรมกำรออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบในวันที่ 
          ๑๕ – ๑๙  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๒. ดูแลกำรสอบ และกำรก ำกบักำรสอบใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดในตำรำงสอบ 
  ๓. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน ที่กรรมกำรก ำกบัห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน น ำส่ง 
          คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 

 ๒.๒ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ( เพ่ิมเติม )   
  ๑ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   สอบวิชา คณิตศาสตร์ 
ห้องสอบท่ี ๑๑  ห้อง ๗๕๗ น.ส.มวำร ี         ใจชูพันธ์  น.ส.มีนำ โอษฐงำม 
ห้องสอบท่ี ๑๒  ห้อง ๗๕๖ นำยภำคภูมิ         แก้วเย็น  นำงพรพรรณ ยวดย่ิง 
 
  ๒ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา วิทยาศาสตร์ 
ห้องสอบท่ี ๑๑  ห้อง ๗๕๗ น.ส.กลุยำ         บูรพำงกูร  น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล 
ห้องสอบท่ี ๑๒  ห้อง ๗๕๖ นำงพจมำน         ชีววัฒำ  น.ส.ชลิตำ บุญรกัษำ 
                                             
  ๓ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา ภาษาไทย 
ห้องสอบท่ี ๑๑  ห้อง ๗๕๗ นำยรัชกฤต         ภูธนคณำวุฒิ  นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว 
ห้องสอบท่ี ๑๒  ห้อง ๗๕๖ นำยเพชร         สำระจันทร ์  น.ส.สำยฝน ตระกลูไทยพิชิต 
 
  ๔ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา ภาษาอังกฤษ 
ห้องสอบท่ี ๑๑  ห้อง ๗๕๗ น.ส.เจนจิรำ         เพ็งจันทร ์  นำยก้องภพ จรูญพงศ์ 
ห้องสอบท่ี ๑๒  ห้อง ๗๕๖ น.ส.ภัทรนันท์       แดนวงศ์  น.ส.สำลิน ี ตรีพรหม 
 
  ๓ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา สังคมศึกษา 
ห้องสอบท่ี ๑๑  ห้อง ๗๕๗ นำยพิรำม         ภูมิวิชิต  น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง 
ห้องสอบท่ี ๑๒  ห้อง ๗๕๖ น.ส.นงพร             จู่พิชญ์  น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ 
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หน้าท่ี  ๑.มำถึงห้องสอบก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย ๑๐ นำท ี
 ๒. จัดห้องสอบจ ำนวน ๓๕ ที่นั่ง ( ตำมใบรำยช่ือ ) 
 ๓. รับซองข้อสอบที่ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๔. ก ำกับหอ้งสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบที่ก ำหนดในตำรำง 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำทีก่ ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเครง่ครัด 
 ๖. ตรวจดู กำรฝนรหัส เลขประจ ำตัว ของนักเรียนให้ถูกต้อง 
 ๗. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขทีจ่ำกน้อยไปมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
 ๘. น ำกระดำษค ำตอบจำกข้อ ๖ ส่งกองกลำง 
                                                      
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
        (นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                   
 
 
  

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าเรียนต่อ ม.4 
ปีการศึกษา 2559 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาสอบ 
15 กุมภาพันธ ์2559 15.30 – 16.30 น. คณิตศาสตร์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. วิทยาศาสตร์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. ภาษาไทย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. ภาษาอังกฤษ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. สังคมศึกษา 

 
 
 

 


