คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 027 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาครูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดการสอบปลายภาค ในรูปแบบ Online ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอบ การจัดทำผลการสอบ
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ
ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อำนวยการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลดี
2. คณะกรรมการดำเนินการ
นางสาวอัญชิสา
นางสาวจิรา
นางสาวมณทิพย์
นางสาววราลี
นางสาวพิทธิดา

เหมทานนท์
จั่นเล็ก
เจริญรอด
สินธุวา
ปราโมทย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
กรรมการ
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงษ์
กรรมการ
นางสาวเจนจิรา
เพ็งจันทร์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
นางสาวนงคราญ
คำลัยวงษ์
กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา
กรรมการ
นางสาวธัญญารัตน์
พิมสา
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุพัฒน์ชัย
พงษ์เกสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี
3. กรรมการกำกับการสอบ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
นางสาววทันยา
ใจนันตา
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล
กรรมการกำกับการสอบ (ตารางแนบท้ายคำสั่ง)
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
หน้าที่ 1. กำกับการสอบ ( เปิด - ปิด ลิงค์ข้อสอบ ) ตามวัน เวลา
2. ดูแล กำกับการสอบให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่กำหนดในตารางสอบท้ายคำสั่งนี้
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4. การบันทึกคะแนน
บันทึกและเก็บคะแนนหลังจากดำเนินการสอบแล้ว ตามระเบียบการวัดผล และบันทึกคะแนนลงใน
ระบบ SGS ตามวัน เวลา กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานในทุก ๆ ด้าน
บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ 027/2564
กรรมการกำกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันสอบ

เวลาสอบ
08.30 – 10.00 น.
10.20 – 11.20 น.

วันอังคารที่15
กุมภาพันธ์ 2565

11.40 – 12.10 น.
13.10 – 13.40 น.
14.00 – 15.00 น.
08.30 – 09.30 น.
09.50 – 10.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565

11.10 – 11.40 น.
12.40 – 13.40 น.
12.40 – 13.10 น.
13.30 – 14.00 น.
08.30 – 09.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.50 – 10.50 น.
11.10 – 11.40 น.
12.40 – 14.10 น.
12.40 – 13.40 น.
14.00 – 14.30 น.

รหัสวิชา
ค33102
ท33102
ศ33101
ศ33102
พ30204
ว33246
อ33202
อ33102
ส33102
พ33101
พ33102
ว33206
ศ30230
ว33250
ว33226
ง30268
อ33204
ง33102
ค33202
ว33104
ท30206

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 6
ภาษาไทย 6
ศิลปะ 5 ( ดนตรีสากล)
ศิลปะ 6 ( ทัศนศิลป์ )
สาธารณสุขเบื้องต้น 2
ชีววิทยา 6
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
ภาษาอังกฤษ 6
สังคมศึกษา 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ฟิสิกส์ 6
การละคร 2
โลกและอวกาศเพิ่มเติม
เคมี 6
ธุรกิจเบื้องต้น 2
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
การงานอาชีพ 6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
การพูดต่อหน้าประชุมชน

กรรมการกำกับการสอบ
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
นางสาวอุษณีษ์
อ่อนแท้
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
นางสาวสุภาพร
พงค์วัน
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
นางสาวอัญชนา
แซ่จิว
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
นางสาวนฤมล
รับส่ง
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
นางสาวกชพรรณ
เอี่ยมอุ้ย
นางสาววิลัยภรณ์
ปิยะวงค์
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
นางสาวอุษณีษ์
อ่อนแท้
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ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ 027/2564
กรรมการกำกับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
วันสอบ

เวลาสอบ
08.30 – 10.00 น.

วันจันทร์ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565

10.20 – 11.20 น.
12.20 – 13.20 น.
13.40 – 14.10 น.
14.30 – 15.30 น.
08.30 – 09.30 น.

วันอังคารที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565

09.50 – 10.50 น.
11.10 – 11.40 น.
12.40 – 13.10 น.
13.30 – 14.00 น.
13.30 – 14.30 น.
08.30 – 09.30 น.

วันพุธที่ 23
กุมภาพันธ์ 2565

09.50 – 11.20 น.
12.20 – 12.50 น.
13.10 – 13.40 น.

รหัสวิชา
ค23102
ค23102
ศ23101
ศ23102
ส23103
พ23102
อ23206
ว23102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 6 (Eng)
คณิตศาสตร์ 6
ศิลปะ 5 ( ดนตรี – นาฏศิลป์ )
ศิลปะ 6 ( ทัศนศิลป์ )
สังคมศึกษา 6
สุขศึกษา 6
Smart reading-writing 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6
ว23102
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ท23102 ภาษาไทย 6
ง23104 การงานอาชีพ 6
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
อ23204 Smart listening-speaking 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 IEP
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ค23204 คณิตศาสตร์สากล 6
พ23104 พลศึกษา 6
จ23244 ภาษาจีนน่ารู้ 2

กรรมการกำกับการสอบ
นางธัญญา
สติภา
นางสาวณัฏฐณิชา
โมสันเทียะ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
นางสาวสุภาพร
พงค์วัน
นางสาวกุลยา
บูรพางกูร
นางสาวเยาวรัตนา

พรรษา

นางสาวศศิตา
นายเพชร
นางสาวณัฐวดี
นางสาวสุภาพร
นางสาวสุภาพร
นางสาวจันทรา
นางสาวสุภาพร
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล
นางสาวพัชราวัลย์
นางสาวธนาภา
นางสาวกมลรัตน์

อยู่ยืน
สาระจันทร์
โพธิจักร
พงค์วัน
พงค์วัน
ตระกูลเศรษฐสิริ
พงค์วัน
ชูกะวิโรจน์
บุตรพรม
แซ่เล้า
ตระกูลสถิตย์มั่น
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ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ 027/2564
ตารางสอบปลายภาค (ออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.6
วันสอบ

วันอังคารที่15
กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565

เวลาสอบ
08.30 – 10.00 น.

จำนวนเวลา
90 นาที

10.20 – 11.20 น.

60 นาที

11.40 – 12.10 น.
11.40 – 12.10 น.

30 นาที
30 นาที

13.10 – 13.40 น.

30 นาที

14.00 – 15.00 น.
14.00 – 15.00 น.
08.30 – 09.30 น.

60 นาที
60 นาที
60 นาที

09.50 – 10.50 น.

60 นาที

11.10 – 11.40 น.
11.10 – 11.40 น.

30 นาที
30 นาที

12.40 – 13.40 น.
12.40 – 13.10 น.

60 นาที
30 นาที

13.30 – 14.00 น.
08.30 – 09.30 น.
08.30 – 09.00 น.

30 นาที
60 นาที
30 นาที

09.50 – 10.50 น.

60 นาที

11.10 – 11.40 น.

30 นาที

12.40 – 14.10 น.
12.40 – 13.40 น.

90 นาที
60 นาที

14.00 – 14.30 น.

30 นาที

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
พัก 20 นาที
ท33102 ภาษาไทย 6
พัก 20 นาที
ศ33101 ศิลปะ 5 ( ดนตรีสากล)
ศ33102 ศิลปะ 6 ( ทัศนศิลป์ )
พักกลางวัน
พ30204 สาธารณสุขเบื้องต้น 2
พัก 20 นาที
ว33246 ชีววิทยา 6
อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
พัก 20 นาที
ส33102 สังคมศึกษา 4
พัก 20 นาที
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
พักกลางวัน
ว33206 ฟิสิกส์ 6
ศ30230 การละคร 2
พัก 20 นาที
ว33250 โลกและอวกาศเพิ่มเติม
ว33226 เคมี 6
ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2
พัก 20 นาที
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
พัก 20 นาที
ง33102 การงานอาชีพ 6
พักกลางวัน
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ว33104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
พัก 20 นาที
ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน

ห้องที่สอบ
1- 12
1 - 12
7 - 12
1-6
1 - 12
1 - 3,12
4 - 11
1 - 12
1 - 12
1-6
7 - 12
1 -3,12
4 -11
7 - 11
1- 3,12
4 - 11
1 -9,12
1 - 12
1- 6,12
7 - 11
7 - 11

วันสอบ

วันจันทร์ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ 23
กุมภาพันธ์ 2565
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ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ 027/2564
ตารางสอบปลายภาค (ออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.3
เวลาสอบ
จำนวนเวลา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ห้องที่สอบ
08.30 – 10.00 น.
08.30 – 10.00 น.

90 นาที
90 นาที

10.20 – 11.20 น.
10.20 – 11.20 น.

60 นาที
60 นาที

12.20 – 13.20 น.

60 นาที

13.40 – 14.10 น.

30 นาที

14.30 – 15.30 น.
08.30 – 09.30 น.

60 นาที
60 นาที

08.30 – 09.30 น.

60 นาที

09.50 – 10.50 น.

60 นาที

11.10 – 11.40 น.

30 นาที

12.40 – 13.10 น.

30 นาที

13.30 – 14.00 น.
13.30 – 14.30 น.
08.30 – 09.30 น.
08.30 – 09.30 น.

30 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที

09.50 – 11.20 น.
09.50 – 11.20 น.

90 นาที
90 นาที

12.20 – 12.50 น.

30 นาที

13.10 – 13.40 น.

30 นาที

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 (Eng)
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
พัก 20 นาที
ศ23101 ศิลปะ 5 ( ดนตรี – นาฏศิลป์ )
ศ23102 ศิลปะ 6 ( ทัศนศิลป์ )
พักกลางวัน
ส23103
สังคมศึกษา 6
พัก 20 นาที
พ23102 สุขศึกษา 6
พัก 20 นาที
อ23206 Smart reading-writing 6
ว23102
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6
ว23102
(ภาคภาษาอังกฤษ)
พัก 20 นาที
ท23102 ภาษาไทย 6
พัก 20 นาที
ง23104
การงานอาชีพ 6
พักกลางวัน
ส23104
ประวัติศาสตร์ 6
พัก 20 นาที
อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
อ23204 Smart listening-speaking 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 IEP
พัก 20 นาที
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ค23204 คณิตศาสตร์สากล 6
พักกลางวัน
พ23104 พลศึกษา 6
พัก 20 นาที
จ23244
ภาษาจีนน่ารู้ 2

1- 2
3- 14
8 - 14
1-7
1 - 14
1 - 14
2
3- 14
1-2
1 - 14
1 - 14
1 - 14
1,3-14
2
1,3-14
2
2 - 14
1
1 - 14
3 - 13

