
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี   027 / 2560 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ได้รับแต่งต้ังจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2           
ให้ด ำ เนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ   O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับ ช้ันมั ธยมศึกษำ ปี ท่ี  3                   
ในวันท่ี  4 - 5  กุมภำพันธ์  2560   เวลำ  08.00 - 16.00 น. 
        เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  ดังน้ี 

 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1. นำยสมพร  สังวำระ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยสมชัย  ก้องศักด์ิศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้แทนศูนย์สอบ 
3. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้แทนศูนย์สอบ 
4. น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
5. น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
6. น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี     ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง   
7. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
8. นำยณรงค์  หนูนำรี  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
9. นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
10 .นำงทัศนีย์ วงค์เขียว  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
11.น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ผู้ประสำนสนำมสอบ 
12. นำยสุวิท ปิ่นอมร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 
13.นำงพัชรี ระมำตร ์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรับ-ส่ง/รักษำข้อสอบ 
14.น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรับ-ส่ง/รักษำข้อสอบ 
15.นำยสมศักด์ิ สวนสุข  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต นักกำรภำรโรง 
16.นำยธีรยุทธ จันทร์หอม นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต นักกำรภำรโรง                                                                          
17. น.ส.รจนำ   ศิวะพฤกษ์พงศ์ นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    นักกำรภำรโรง 
18. น.ส.สุขบัญญัติ  วงษำ  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    นักกำรภำรโรง 
19.นำยวีระยุทธ   วีระค ำ  พนักงำนขับรถโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  พนักงำนขับรถ 
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2.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ หมายเหต ุ
ปัจจุบัน สถานะ 

1. น.ส.อินทิรำ จั่นโต ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
2. นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
3. นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
4. นำยสมพร โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
5. นำยเศรษฐโสรช ช่ืนอำรมย์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
6. น.ส.สุภิดำ โลเกษ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
7 น.ส.ณัฏฐณิชำ โมสันเทียะ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
8. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
9. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
10 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
11. น.ส.อรวรรณ น่ิมดวง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
12. น.ส.พรวลี สุขสอำด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
13. นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
14. น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
15. น.ส.วิไลพรรณ คงดี ครูโรงเรยีนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
16 น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิร ิ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
17 น.ส.เมทิตำ ชัยมำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
18. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
19. น.ส.นฤมล รับส่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
20 นำยภำคภูมิ แก้วเย็น ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
21. ว่ำที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
22. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
23. น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
24. น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
25. นำงสุภำพร จันทร์กิตติคุณ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
26. น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
27. น.ส.วิไลวรรณ์           รัตนะ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
28. น.ส.จีระภำ ชินภักดี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
29. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
30. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  

31 น.ส.วนิดำ ตนภู   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  

32 น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
33 น.ส.ศิรำภร ใจบุญ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
34 น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรคุมสอบ  
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3.ครูโรงเรียนสิริรัตนธร  คุมสอบสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ หมยเหต ุ
ปัจจุบัน สถานะ 

1 นำงณัฐนี แจ้งข ำ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1  ( 741 ) 
2 น.ส.รุ่งทิวำ สุนำ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 1  ( 741 ) 
3 น.ส.รุ่งนภำ เนตรกระจ่ำง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2  ( 742 ) 
4 น.ส.หฤทัย รำชโนนเขวำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 2  ( 742 ) 
5 นำงกันยำวีร์ กุลนันท์กำญจนำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3  ( 743 )  
6 นำยสหรัฐ ยกย่อง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 3  ( 743 ) 
7 นำงอำวรณ์ สำยฉลำด โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4  ( 744 )  
8 น.ส.ลฎำภำ หลักค ำพันธ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 4  ( 744 ) 
9 น.ส.ปรียำดำ ศรีชุม โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 5  ( 745 ) 
10 น.ส.พรทิพย์ อันสีเมือง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 5  ( 745 ) 
11 น.ส.อำรียำ นุชอนงค์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 6  ( 746 )  
12 ว่ำที่ ร.ต.นรินทร์ ปัจจำรักษ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 6  ( 746 ) 
13 นำงวรำภำ ลิมปิจักร ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 7  ( 747 )  
14 นำยปรเมศวร์ ฦำชำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 7  ( 747 )  
15 น.ส.ทัศนีย์ บัวทอง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 8  ( 748 ) 
16 น.ส.พิชชำพร บุญยืน โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 8  ( 748 ) 
17 น.ส.วรวรรณ สุพรรณสมบูรณ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 9  ( 751 )   
18 น.ส.อำรีย ์ บุญแต่ง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 9  ( 751 ) 
19 นำยอำนนท์ มีซอง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 10 ( 752 )  
20 น.ส.พิรำลักษณ ์ ทองนพรัตน์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 10 ( 752 ) 
21 น.ส.วิชญำนี เรืองสวัสด์ิ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 11 ( 753 ) 
22 น.ส.ศิรินันท์ สมโศรก โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 11 ( 753) 
23 น.ส.นำลิน คงชูดี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 12 ( 754 ) 
24 น.ส.จุฑำมำศ ทองสอดแสง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 12 ( 754 ) 
25 น.ส.พรมณี    โสดำดวง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 13 ( 755 ) 
26 น.ส.เจนจิรำ    โงนมะณี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 13 ( 755 )  
27 นำยธนำยุทธ    มำเอ่ียม โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 14 ( 756 ) 
28 ว่ำที่ร.ต.หญิงรัตนำ    เผือกค ำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 14 ( 756 ) 
29 น.ส.ซีติฮำยำ    มือเยำะ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 15 ( 757 )  
30 นำยธนวภัทร์    สุนทรสวัสด์ิ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 15 ( 757 )  

31 น.ส.ปิยะนุช    พันธ์สอน โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 16 ( 758 ) 
32 นำยธีติ    พันธ์โม้ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 16 ( 758 ) 
33 น.ส.จิตธิดำ    ชมภูทัศน์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 17 ( 761 ) 
34 นำยทวีทรัพย์    ทรัพย์สุดำวงศ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบท่ี 17 ( 761 ) 
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มีหน้าที่  1. ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดสอบระหว่ำงโรงเรียนท่ีเป็นสนำมสอบและศูนย์ประสำนกำรสอบ  รับ-ส่ง  

กระดำษค ำตอบและข้อสอบ  จัดเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมกำรกลำง  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัด
สอบ  ประชุมช้ีแจงกรรมกำรคุมสอบ  รวมท้ังด ำเนินกำรจัดสอบตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด  เพื่อให้กำรจัดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2. กรรมกำรก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ ห้องสอบท่ีก ำหนด 
       กรรมการคนที่ 1 ดแูลความเรียบร้อยของนกัเรยีนที่แถว และรับนกัเรียนจากแถวพาไปที่หอ้งสอบ 
       กรรมการคนที่ 2 ดูแลความเรียบร้อยของหอ้งสอบ/รับขอ้สอบวิชาแรกที่กองกลาง 
           3. กรรมกำรก ำกับห้องสอบให้ปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด   ตรวจดู                         
                กำรฝนรหัสเลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรำยวิชำท่ีสอบ 

4. ให้ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเข้าร่วมประชุม  เพือ่เตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรสอบใน 
   วันที่  26  มกราคม  2560  เวลา 15.30 น.   ณ ห้องโสตทศันศกึษา  
    ครูท่ีมีคำบกำรสอนให้เปลี่ยนคำบกำรสอนให้เรียบร้อย 
 

        ท้ังน้ี   ต้ังแต่วันท่ี   17  เดือนมกรำคม      พ.ศ.   2560 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี    17    เดือนมกรำคม      พ.ศ.   2560 
 
  
 

 

( นำยสมพร   สังวำระ )    
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


