
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่   383   / 2559 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบ  Pre O - NET  ปีกำรศึกษำ  2559  ของนักเรียนระดับ ม.3 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตก ำหนดกำรสอบ Pre O - NET ปีกำรศึกษำ  2559  ของนักเรียนระดับ ม.3   
ในวันที่  9  มกรำคม  2560  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสอบ  กำรจัดท ำผลกำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบรอ้ย       
โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช  2547   
มำตรำ 27 (1)  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู  ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
    นำยสมพร  สังวำระ    ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม      กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี     อ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
               มีประสทิธิภำพและบงัเกิดผลด ี

 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์       ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร    
น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด  กรรมกำร   
นำงล ำพอง  พูลเพิม่    กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช           ค ำดี   กรรมกำร 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร 
นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร          
นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร  
น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี    ด ำเนินกำรจัดกำรสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกิดข้ึนให้ลลุ่วงไปด้วยดี 
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3.  กรรมการประจ ากองกลาง 
           น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์      ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก 
นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  นำงพัชร ี ระมำตร ์   
นำยสำธิต    แก้วศรีทัศน์        น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี    
น.ส.มลิวรรณ     ไชยรักษ์   น.ส.วทันยำ   ใจนันตำ 
น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ  น.ส.อญัชิสำ เหมทำนนท ์
นำยสุวิท ปิ่นอมร   นำยสุพัฒน์ชัย   พงษ์เกสำ 
 

9  ม.ค. 2560 นำงธัญญำ  สติภำ นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม 
                
                น.ส.อนุศรำ    บญุหลิม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   1.  จัดเตรียมซองอปุกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 
2. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
3. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ที่กรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
4. กรรมการตรวจข้อสอบ 

น.ส.  ศิริพร โกมำรกุล        ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ     กรรมกำร 
นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์  กรรมกำร 
น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  กรรมกำร 
น.ส.สุภิดำ    โลเกษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  หน้าท่ี  1. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  แยกตำมรำยวิชำ 

 2. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร ์
3. ตรวจทำนคะแนนที่พิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
4. ส่งผลกำรสอบและผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบให้ครูประจ ำวิชำทุกรำยวิชำที่ตรวจด้วยเครือ่ง

คอมพิวเตอร ์
 

5.  กรรมการประจ าอาคาร 
นำงพัชรี  ระมำตร ์

หน้าท่ี   1. ส ำรวจครูผู้ก ำกับห้องสอบในอำคำรทีร่ับผิดชอบ เวลำ 08.00 น.  และแจ้งกองกลำง 
2. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
3. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ 

 
6.  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  หัวหน้ำ 
น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก  ผู้ช่วย 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต  ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นักกำร - ภำรโรง   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี   1.  น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
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2. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจำกกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ  
และน ำสง่กองกลำง 

  3. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
  4. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ 

 

7.  กรรมการก ากับห้องสอบ  (แนบท้ายค าสั่ง) 
หน้าท่ี 1. ก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ  ช้ัน  และห้องสอบทีก่ ำหนดในตำรำงท้ำยค ำสัง่นี้ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเครง่ครัด  
              3. จัดห้องสอบตำมแผนผังที่ก ำหนดให ้
              4. ตรวจดู  กำรฝนรหสั  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกตอ้ง  ทุกรำยวิชำ 
              5. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขทีจ่ำกน้อยไปหำมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
              6. น ำส่งกองกลำง  หลังเกบ็เสรจ็แต่ละวิชำ 
                                                    
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  26   เดือนธันวำคม   พ.ศ. 2559 
 

สั่ง   ณ   วันที่  26  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 (นำยสมพร  สังวำระ) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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กรรมการก ากับห้องสอบ  การสอบ  Pre O - NET  ชั้นม.3   วันท่ี  9  มกราคม  2560  
 

ท่ี กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ห้อง หมายเหต ุ
1 น.ส.เกวลี           เงินศรีสุข 1 233  
2 น.ส.รุ่งตะวัน       ทำโสต 1 233  
3 นำยรัชกฤต        ภูธนคณำวุฒิ 2 234  
4 ว่ำที่ร.ต.กิง่กมล   ชูกะวิโรจน ์ 2 234  
5 ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์ 3 236  
6 นำยเศรษฐโสรช   ช่ืนอำรมย์ 3 236  
7 น.ส.พนิดำ          ยอดรัก 4 241  
8 น.ส.ฌัชชำ         ปัญญำเมำ 4 241  
9 น.ส.วณิชชำ        เอนกวิชวิทยำ 5 242  
10 นำยภำคภูมิ        แก้วเย็น 5 242  
11 น.ส.รัตยำ          ร่ำงกำยดี 6 243  
12 น.ส.สุทธิดำ        แซ่หลอ 7 244  
13 นำงกุณฑลี         เจษฎำวัลย์ 7 244  
14 นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย ์ 8 246  
15 นำยเพชร           สำระจันทร ์ 8 246  
16 นำยสมจิตร์        แพทย์รัตน์ 9 341  
17 นำงชนิสรำงค์     ปรำกฏช่ือ 9 341  
18 นำงวรำภรณ์       สัตยมำภำกร 10 342  
19 น.ส.กวินวัณณ์     กำฬดิษฐ์ 11 343  
20 น.ส.เจนจิรำ        เพ็งจันทร ์ 12 344  
21 น.ส.พัชรำวัลย์     บุตรพรม 12 344  
22 น.ส.อรวรรยำ     ภำคค ำ 13 332  
23 น.ส.ณัฐวดี         โพธิจักร 13 332  
24 น.ส.จิตรลดำ       อินทรขุนทศ 14 333  
25 น.ส.อรวรรณ       พันธ์ุภัครินทร์ 14 333  
26 นำยภำคภูมิ        ถึงดี 6 243  
27 น.ส.ฉัตรสุดำ       หงอกชัย 11 343  
28 น.ส.สุธิดำ           สิงห์ทอง 10 342  
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ตารางห้องสอบ  Pre O - NET    นักเรียนระดับชั้น    ม.3   วันท่ี  9  มกราคม  2560 

 
 
 

ห้องที่ ห้องสอบ จ านวนเต็ม ม. เลขที่ จ านวน กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบ 
1 233 24 3/1 1-24 24 น.ส.เกวลี น.ส.รุ่งตะวัน 
        
2 234 35 3/2 1-35 35 นายรัชกฤต ว่าที่ร.ต.กิ่งกมล 
        
3 236 34 3/2 36-49 14 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ นายเศรษฐ์โสรช 
   3/3 1-21 20   
        
4 241 35 3/3 21-50 30 น.ส.พนิดา น.ส.ฌัชชา 
   3/4 1-5 5   
        
5 242 35 3/4 6-40 35 น.ส.วณิชชา นายภาคภูมิ 
        
6 243 35 3/4 41-50 10 น.ส.รัตยา นายภาคภูมิ  ถึงดี 
   3/5 1-25 25   
        
7 244 34 3/5 26-49 24 น.ส.สุทธิดา นางกุณฑลี 
   3/6 1-10 10   
        
8 246 35 3/6 11-45 35 นายจักรกฤษณ ์ นายเพชร 
        
9 341 34 3/6 46-49 4 นายสมจิตร์ นางชนิสรางค์ 
   3/7 1-30 30   
        

10 342 35 3/7 31-48 18 นางวราภรณ์ น.ส.สุทธิดา 
   3/8 1-17 17   
        

11 343 36 3/8 18-43 26 น.ส.กวินวณัณ ์ น.ส.ฉัตรสุดา 
   3/9 1-10 10   
        

12 344 36 3/9 11-46 36 น.ส.เจนจิรา น.ส.พัชราวัลย์ 
        

13 332 35 3/10 1-35 35 น.ส.อรวรรยา น.ส.ณัฐวดี 
        

14 333 34 3/10 36-42 7 น.ส.จิตรลดา น.ส.อรวรรณ  พันธุ ์
   3/11 1-27 27   
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ตารางสอบ  Pre  O – NET 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

วันจันทร์ท่ี  9  มกราคม  2560 
 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 
08.00 - 09.30 น. 94 คณิตศาสตร ์ 90  นาที 
09.30 – 11.00 น. 91 ภาษาไทย 90  นาที 
11.00 – 12.00 น. พกักลางวัน 
12.00 – 13.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาที 
13.30 – 15.00 น. 95 วิทยาศาสตร ์ 90  นาที 
15.00 – 16.30 น. 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90  นาที 

 


