
 

 
                                ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่  ๐๔๖ / ๒๕๕๙ 
เร่ือง   แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  O-NET  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           ได้รับแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต๒ 
ให้ด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โดยด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  O - NET      
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๙   เวลำ  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

         เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  ดังน้ี 

 

1. สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๑. นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนสนำมสอบ 
๒. นำงทองกรำว เสนำขันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ตัวแทนศูนย์สอบ 
๓. นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ตัวแทนศูนย์สอบ 
๔. นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
๕. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรกลำง 
๖. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  กรรมกำรกลำง 
๗. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง   
๘. น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
๙. น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรกลำง 
๑๐.นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
๑๑.นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำที่พยำบำล 
๑๒.นำยสุวิท ปิ่นอมร  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ ์
๑๓.น.ส.ศิริพร โกมำรกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ผู้ประสำนจัดห้องสอบ 
๑๔.นำงพัชรี ระมำตร์  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรักษำข้อสอบ 
๑๕.น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  กรรมกำรรักษำข้อสอบ 
๑๖.นำยธีรยุทธ จันทร์หอม นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
๑๗.น.ส.สุขบัญญตัิ วงษำ  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
๑๘.น.ส.รัชณีย์   ไฝทอง  นักกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ นักกำรภำรโรง 
๑๙.นำยกฤติเดช   ขำวประเสริฐ พนักงำนขับรถ โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ  พนักงำนขับรถ 
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 ๒.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนสิริรัตนาธร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ห้องสอบ 
ปัจจบุัน สถานะ 

๑. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๒. น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๓. น.ส.สุภิดำ โลเกษ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๔. นำยสมพร โพธ์ิศรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๕. น.ส.กวิณวัณณ์ กำฬดษิฐ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๖. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๗ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๘. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๙. ว่ำที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๐ ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๑. นำยเกรียงศักดิ ์ สมพันธ์แพ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๒. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๓. น.ส.จุฑำรัตน์ เกำะหวำย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๔. นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๕. น.ส.อินทิรำ จั่นโต ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๖ น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
๑๗ น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ  
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๓.ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
   กรรมการคุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ห้องสอบ 
ปัจจบุัน สถานะ 

๑. นำงกุลฑล ี เจษฎำวัลย ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑ ( ๗๔๑ ) 
๒. น.ส.อัญชล ี เขมะประภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๒ ( ๗๔๒ ) 
๓. นำยณรงค ์ หนูนำรี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๓ ( ๗๔๓ ) 
๔. นำยเพชร สำระจันทร์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๔ ( ๗๔๔ ) 
๕. นำงธนภร เนตรสว่ำง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๕ ( ๗๔๕ )  
๖. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๖ ( ๗๔๖ ) 
๗ นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๗ ( ๗๔๗ )  
๘. น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๘ ( ๗๔๘ ) 
๙. น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๙ ( ๗๕๑ ) 
๑๐ นำงพจมำน ชีววัฒนำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๐ (๗๕๒) 
๑๑. น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๑ (๗๕๓)  
๑๒. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๒ (๗๕๔) 
๑๓. นำยสุชำต ิ รัตนเมธำกูร ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๓ (๗๕๕)  
๑๔. น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๔ (๗๕๖)  
๑๕. นำงชนิสรำงค ์ ปรำกฏชื่อ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๕ (๗๕๗) 
๑๖ นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๖ (๗๕๘) 
๑๗ นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๗ (๗๖๑)   
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 ๔.ครูโรงเรียนสิริรัตนธร  และครูโรงเรียนพระปริยธรรมวัดธรรมมงคล   
    คุมสอบท่ีสนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ห้องสอบ 
ปัจจบุัน สถานะ 

๑. นำยอำนนท์ มีซอง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑ ( ๗๔๑ ) 
๒. น.ส.ซีตีฮำยำ มือเยำะ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๒ ( ๗๔๒ ) 
๓. น.ส.พิรำลักษณ์ ทองนพรัตน์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๓ ( ๗๔๓ ) 
๔. น.ส.วิชญำนี เรืองสวัสดิ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๔ ( ๗๔๔ ) 
๕. ว่ำที่ร.ต.หญิง รัตนำ เผือกค ำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๕ ( ๗๔๕ )  
๖. น.ส.อุทัยวรรณ สินศิริ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๖ ( ๗๔๖ ) 
๗ ว่ำร.ต.นรินทร์ ปัจจำรักษ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๗ ( ๗๔๗ )  
๘. นำยกิตติพัฒน์ ศรีช ำนิ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๘ ( ๗๔๘ ) 
๙. น.ส.ทิพวัลย ์ เวียงนนท์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๙ ( ๗๕๑ ) 
๑๐ น.ส.ศิวิลัย ส ำเภำ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๐ (๗๕๒) 
๑๑. น.ส.นำลิน คงชดู ี โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๑ (๗๕๓)  
๑๒. น.ส.จุฑำมำศ ทองสอดแสง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๒ (๗๕๔) 
๑๓. น.ส.พรมณี โสดำดวง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๓ (๗๕๕)  
๑๔. น.ส.ประกำยรัตน์ วังทอง โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๔ (๗๕๖)  
๑๕. น.ส.ลฎำภำ หลักค ำพันธ ์ โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๕ (๗๕๗) 
๑๖ น.ส.นนทิชำ บุษรำคัม โรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๖ (๗๕๘) 
๑๗ นำงณัฐนี แจ้งข ำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัธรรมมงคล กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๗ (๗๖๑)   
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มีหน้าที่  ๑. ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดสอบระหวำ่งโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบและศูนย์ประสำนกำรสอบ  รับ-ส่ง  

กระดำษค ำตอบและข้อสอบ  จดัเตรียมห้องสอบ  ห้องพักกรรมกำรกลำง  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัด
สอบ  ประชุมชี้แจงกรรมกำรคุมสอบ  รวมทัง้ด ำเนินกำรจัดสอบตำมวัน เวลำที่ก ำหนด  เพื่อให้กำรจดัสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๒. กรรมกำรก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ ห้องสอบที่ก ำหนด 
       กรรมการคนที่ ๑  ( ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต )  
   ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนทีแ่ถว และรับนักเรียนจากแถวพาไปทีห่้องสอบ 
       กรรมการคนที่ ๒  ( ครูโรงเรียนสริิรัตนาธร และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ) 
   ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ/รับขอ้สอบวิชาแรกที่กองกลาง 
           ๓. กรรมกำรก ำกับห้องสอบให้ปฏิบตัิหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบยีบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด   ตรวจดู                         
                กำรฝนรหัสเลขประจ ำตัว  ของนักเรียนใหถู้กต้อง  ทุกรำยวชิำที่สอบ 

๔. ให้ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิตเข้าร่วมประชุม  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรสอบใน 
   วันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๓๐ น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
    ครูที่มีคำบกำรสอนให้เปลีย่นคำบกำรสอนให้เรียบร้อย 
 

        ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที ่  ๒    เดือนกุมภำพันธ ์     พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

สั่ง   ณ   วันที่   ๒  เดือนกุมภำพันธ ์     พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นำงวรรณี   บญุประเสริฐ)    
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๖ - 

 

ตารางสอบ O-NET ระดับมัธยมศกึษาปทีี่ ๓ 

    

วันเสาร์  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

เวลาสอบ รหัสวิชา  รายวิชา  ระยะเวลา 

๐๙.๐๐  - ๑๐.๓๐ น. ๙๔ คณิตศำสตร์ ๙๐ นำที 

             พัก ๓๐ นำที 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ๙๑ ภำษำไทย ๙๐ นำที 

            พัก  ๙๐ นำที 

๑๔.๐๐  - ๑๕.๓๐ น. ๙๓ ภำษำอังกฤษ ๙๐ นำที 

    

    

วันอาทิตย์  ๒๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙ 

เวลาสอบ รหัสวิชา  รายวิชา  ระยะเวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๙๕ วิทยำศำสตร์ ๙๐ นำที 

          พัก ๓๐ นำที 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ๙๒ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ๙๐ นำที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


