
 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ 105 / 2556 

เรื่อง   แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสอบไล่  มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช     
 ประจ ำภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2555 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตเป็นสถำนที่ในกำรสอบไล่ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 
ระหว่ำงวันที่  27 -28  เมษำยน  2556   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอบด ำเนินไปด้วย ควำมเรียบร้อย  โดยอำศัย
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547  มำตรำ 27 (1) 
จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัตหิน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรสอบ  ดังนี ้
 

     
             
ล ำดับท่ี 

     
              ต ำแหน่งในกำรสอบ 

              
                                                                                                      
ชื่อ - ชื่อสกุล 

       
                                   
ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

1 ผอ.สนำมสอบ นำงวรรณี บุญประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2 หัวหน้ำตึก นำงสุนิดำ เดชะทัตตำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3 หัวหน้ำตึก นำงทองกรำว เสนำขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
4 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครู 

5 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำงทัศนีย์ วงค์เขียว ครู 
6 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย ครู 
7 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำงธนภร เนตรสว่ำง ครู 
8 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ครู 
9 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำยณรงค์ หนูนำรี ครู 
10 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง น.ส.อนุศรำ บุญหลิม ครู 
11 เจ้ำหน้ำที่กองกลำงคุมสอบนกัศึกษำ

ลักษณะพิเศษ 
น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ครู 

           

 



 

 

 

               
ล ำดับท่ี 

     ต ำแหน่งในกำรสอบ                 ชื่อ  -  ชื่อสกุล       ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

1 กรรมกำรคุมสอบ นำงแสนสุข ค ำแก้ว ครู 

2 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม ครู 

3 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ภัทรนุช ค ำดี   ครู 

4 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม ครู 

5 กรรมกำรคุมสอบ นำงพิมพ์สุภัค บุบผำ ครู 
6 กรรมกำรคุมสอบ นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ครู 
7 กรรมกำรคุมสอบ นำงพจมำน ชีววัฒนำ ครู 
8 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ครู 
9 กรรมกำรคุมสอบ นำยปุ้ย คงอุไร ครู 
10 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.สุดำพร รำงทอง ครู 
11 กรรมกำรคุมสอบ นำงกำญจนำ ศิริมหำ ครู 

12 กรรมกำรคุมสอบ นำยสมพร โพธ์ิศรี ครู 
13 กรรมกำรคุมสอบ นำงนลินพร สมสมัย ครู 
14 กรรมกำรคุมสอบ นำยอภิชำติ จุ่นหัวโทน ครู 
15 กรรมกำรคุมสอบ นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ ครู 
16 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.มีนำ โอษฐงำม   ครู 
17 กรรมกำรคุมสอบ นำยปวิตร สมนึก ครู 
18 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ครู 
19 กรรมกำรคุมสอบ นำยมนตรี สุขสวัสดิ์ ครู 
20 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์ ครู 
21 กรรมกำรคุมสอบ นำงทิพย์จันทร์ หงษำ ครู 
22 กรรมกำรคุมสอบ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ ครู 
23 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย ครู 
24 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ ครู 
25 กรรมกำรคุมสอบ นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ ครู 
26 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.พิชชำพร บุญยืน ครู 
27 กรรมกำรคุมสอบ นำยอำทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ ครู 
28 กรรมกำรคุมสอบ นำยอดิสรำญ์ จ้อยศรีเกตุ ครู 
29 กรรมกำรคุมสอบ นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ครู 
30 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย ครู 
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ล ำดับท่ี ต ำแหน่งในกำรสอบ ชื่อ  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

31 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ ครู 

32 กรรมกำรคุมสอบ นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ครู 

33 กรรมกำรคุมสอบ นำยอนุชำ ค ำแดง ครู 

34 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.นิตติกำ แสงสวัสดิ์ ครู 
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ล ำดับท่ี 

 
ต ำแหน่งในกำรสอบ 

              
ชื่อ  -  ชื่อสกุล 

       
ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

1 นักกำรภำรโรง , ยำม นำยธวัช แจ่มแจ้ง นักกำรภำรโรง , ยำม 
2 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.วัลย์ดี พิทักษ์วงษ์โยธิน นักกำรภำรโรง , ยำม 
3 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.สุขบัญญัติ วงษ์ษำ นักกำรภำรโรง , ยำม 
4 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.จันทร์ทอง บุตรศิริ นักกำรภำรโรง , ยำม 
5 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ นักกำรภำรโรง , ยำม 
6 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ นักกำรภำรโรง , ยำม 

  
 
 

   

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  2  เดือนเมษำยน   พ.ศ.2556 
 

สั่ง   ณ   วันที่   2  เดือนเมษำยน   พ.ศ.2556 
 

 
 

(นำงวรรณี   บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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