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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี 233  / 2563 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคออนไลน์  วิชาวิทยาการคำนวณ 3 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

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

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดการสอบปลายภาคออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ 3 
รหัสวิชา ว33181  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 ในวันจันทร์ท่ี 9 
พฤศจิกายน  2563  เวลา  13.00 – 15.00 น.  เพื่อให้การดำเนินการสอบ การจัดทำผลการสอบดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช 2547  มาตรา 27 (1)  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์          สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี       กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ อำนวยการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 

2.  คณะกรรมการดำเนินการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  รองประธานกรรมการ   
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ    
นายเสถียร           บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา     กรรมการ 
นางปัทมา  รัตนจำนงค์  กรรมการ 



2 
 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี   กรรมการ  

  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ดำเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3. กรรมการดูแลระบบการสอบออนไลน์และตัดสินคะแนนผลการสอบ 
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี   ประธานกรรมการ 

ห้อง ครูประจำห้องสอบ ครูประจำห้องสอบ 

136 นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 

135 นายสุริยา         ทรัพย์เฮง นางปัทมา         รัตนจำนงค์ 

134 นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ 

133 นางสาวจีระภา ชินภักด ี นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ 
   

หน้าที่  1. ตรวจสอบดูแลควบคุมระบบการสอบออนไลน์  ให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
2. ตัดสินคะแนนสอบออนไลน์และบันทึกคะแนนการสอบ 
3. รายงานผลการสอบส่งท่ีงานทะเบียนวัดผล 

4.  กรรมการกำกับห้องสอบ   

เวลา ห้อง ม. จำนวน ครูคุมสอบ 

13.00 – 13.30 น. 136 6/4 39 นายทินกร  พานจันทร์ 

13.00 – 13.30 น. 135 6/5 16 นางสาวทวินันท์  ใสขาว 

13.00 – 13.30 น. 134 6/6 16 นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ 

13.00 – 13.30 น. 133 6/7 40 นางสาวนฤมล  รับส่ง 

13.30 – 14.00 น. 136 6/8 40 นางสาวอัญชนา  แซ่จิว 

13.30 – 14.00 น. 135 6/9 43 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ 

13.30 – 14.00 น. 134 6/10 40 นายศราวุธ คารมหวาน 

14.00 – 15.00 น. 133 6/1 , 6/11 45 นางสาวศศิธร  เมืองมูล 

14.00 – 15.00 น. 136 6/2 40 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด 

14.00 – 15.00 น. 135 6/3 39 นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ 
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หน้าที่ 1. กำกับห้องสอบตามวัน  เวลา  ช้ัน  และห้องสอบท่ีกำหนดในตาราง 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีกำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 

5.  กรรมการงานทะเบียนวัดและประเมินผล 
นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา ประธานกรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  กรรมการ 

 นางสาวสุภิดา     โลเกษ  กรรมการ 
 นางปัทมา  รัตนจำนงค์ กรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ประมวลผลการสอบออนไลน์  วิชาวิทยาการคำนวณ 3  รหัสวิชา ว33181  
          ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 

 
  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งาน
ทุก ๆ ด้าน บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  21  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

 ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


