
 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  7 / 2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบไล่  มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช     
 ประจ ำภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2557 

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

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตเป็นสถำนที่ในกำรสอบไล่ ประจ ำภำคเรียนที่ 1    ปีกำรศึกษำ 2557 
ระหว่ำงวันที่  24 - 25  มกรำคม  2558   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 นำงปำนทิพย์ สุขเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2 หัวหน้ำตึก น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ ครู 
3 หัวหน้ำตึก น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครู 
4 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำงพัชรี ระมำตร์ ครู 

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

 10 เจ้ำหน้ำที่กองกลำง นำยสุวิท ปิ่นอมร ครู 
     11 เจ้ำหน้ำที่กองกลำงพเิศษ น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม ครู 

 
 
 
 



 

 

 

               
ล ำดับท่ี 

     ต ำแหน่งในกำรสอบ                 ชื่อ  -  ชื่อสกุล       ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

1 กรรมกำรคุมสอบ นำงแสนสุข ค ำแก้ว ครู 

2 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ครู 

3 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ภัทรนุช ค ำดี ครู 

4 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ ครู 

5 กรรมกำรคุมสอบ นำงพจมำน ชีววัฒนำ ครู 
6 กรรมกำรคุมสอบ นำยเศรษฐโสรช ช่ืนอำรมย ์ ครู 
7 กรรมกำรคุมสอบ นำยปุ้ย คงอุไร ครู 
8 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม ครู 
9 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ ครู 
10 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์ ครู 
11 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี ครู 

12 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ศศิธร เมืองมูล ครู 
13 กรรมกำรคุมสอบ นำยปวิตร สมนึก ครู 
14 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.มวำร ี ใจชูพันธ์ ครู 
15 กรรมกำรคุมสอบ นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ครู 
16 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ ครู 
17 กรรมกำรคุมสอบ นำงกำญจนำ ศิริมหำ ครู 
18 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.มีนำ โอษฐงำม ครู 
19 กรรมกำรคุมสอบ นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ ครู 
20 กรรมกำรคุมสอบ นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์ ครู 
21 กรรมกำรคุมสอบ นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ ครู 
22 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.สุทธิดำ แซ่หลอ่ ครู 
23 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต ครู 
24 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี ครู 
25 กรรมกำรคุมสอบ นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ ครู 
26 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.ปรัชญำ กำรรกัษำ ครู 
27 กรรมกำรคุมสอบ นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ ครู 
28 กรรมกำรคุมสอบ นำงนลินพร สมสมัย ครู 
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   ล ำดับท่ี      ต ำแหน่งในกำรสอบ                 ชื่อ  -  ชื่อสกุล       ต ำแหน่งทำงรำชกำร 

     29 กรรมกำรคุมสอบ นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ ครู 

     30 กรรมกำรคุมสอบ น.ส.อุษำ นะแนง่น้อย ครู 

     31 กรรมกำรคุมสอบ นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ ครู 

     32 กรรมกำรคุมสอบ นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ครู 

33 นักกำรภำรโรง , ยำม นำยธวัช แจ่มแจง้ นักกำรภำรโรง , ยำม 
34 นักกำรภำรโรง , ยำม นำยธีรยุทธ จันทรห์อม นักกำรภำรโรง , ยำม 

      35 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.สุขบัญญัต ิ วงษำ นักกำรภำรโรง , ยำม 
36 นักกำรภำรโรง , ยำม นำงรจนำ ศิวะพฤกษ์พงศ์ นักกำรภำรโรง , ยำม 
37 นักกำรภำรโรง , ยำม นำงสุทธิวรรณ เมธำเมลือง นักกำรภำรโรง , ยำม 
38 นักกำรภำรโรง , ยำม น.ส.กิง่กำญจน ์ ปิยะสงิห ์ นักกำรภำรโรง , ยำม 

     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     

 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  8  เดือนมกรำคม   พ.ศ.2558 

 

สั่ง   ณ   วันที่   8  เดือนมกรำคม   พ.ศ.2558 
 
 

 
( นำงวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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