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ค ำส่ัง โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี 070 / 2561 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง  ระดับช้ัน ม.1 และ ม.2  ปีกำรศึกษำ 2560 
……………………………… 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 2 โดยให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง ระดับช้ัน ม.1 และ ม.2 ปีกำรศึกษำ 
2560 ในวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561  และจัดท ำผลกำรสอบส่งเขตฯ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรงำนเป็นไปด้วยควำม
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง  ระดับช้ัน ม.1 และ ม.2  ปีกำรศึกษำ 2560 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นำยสมพร สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์ สุขเกษม   กรรมกำร 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำท่ี วำงแผน  ประสำนงำน ให้กำรตรวจข้อสอบกลำง  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงพัชรี  ระมำตร์   กรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร  
  นำงธัญญำ สติภำ   กรรมกำร 
  น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  กรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 
  นำงล ำพอง พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  นำงนลินพร สมสมัย   กรรมกำร 
  น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี   1.ประสำนงำน  ด ำเนินงำน   เสนอรำยช่ือกรรมกำรตรวจข้อสอบและกรรมกำรบันทึกคะแนน 
                          แต่ละกลุ่มสำระให้กำรตรวจข้อสอบกลำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  



 

 

3.กรรมกำรประจ ำกองกลำง 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์   
นำงพัชร ี ระมำตร์   น.ส.วทันยำ   ใจนันตำ    
น.ส.วิไลพรรณ   คงดี   น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ 
น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท์  น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล 
น.ส.สุนทรี วีระประชำ  น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์  
นำยศรำวุธ คำรมหวำน  นำงมลิวรรณ อันพิมพ ์ 
น.ส.อัญชลีพร ดัดขุนทด  นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   1. จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 
2. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
3. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ท่ีกรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำส่งให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. กรรมกำรตรวจข้อสอบ 
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ        ประธำนกรรมกำร 
น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมกำร 
น.ส.สุภิดำ    โลเกษ   กรรมกำร  
น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ  กรรมกำร  

 น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้ำท่ี  1. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  แยกตำมรำยวิชำ 

 2. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. ตรวจทำนคะแนนท่ีพิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
4. ส่งผลกำรสอบและผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบให้ครูประจ ำวิชำทุกรำยวิชำท่ีตรวจด้วย          
    เครื่องคอมพิวเตอร์ 

5. กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ 
น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   ประธำนกรรมำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์  นำยศรำวุธ คำรมหวำน    
น.ส.รัชณีย์ ไฝทอง   น.ส.อัญชลีพร ดัดขุนทด 
นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี 1. น ำข้อสอบท่ีกองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
2. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำท่ีนักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ   
    และน ำส่งกองกลำง 
3. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปัญหำ                           

 
 



 

 

6. กรรมกำรจัดห้องสอบ 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร    
นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยสมศักดิ์ สวนสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี 1.  จัดห้องสอบตำมแผนผังห้องสอบท่ีก ำหนด 
2.  ดูแลควำมสะอำดของห้องสอบ 
3. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
4.  ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปัญหำ 

7. กรรมกำรก ำกับห้องสอบ (ดังแนบท้ำยค ำส่ัง) 
หน้ำท่ี   1. รับเอกสำรประจ ำห้องสอบท่ีกองกลำง ก่อนกำรก ำกับห้องสอบ 

2. ก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ  ช้ัน  และห้องสอบท่ีก ำหนดในตำรำงท้ำยค ำส่ังนี้ 
3 ปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
4.  จัดนักเรียนเข้ำห้องสอบตำมแผนผังท่ีก ำหนดให้ 
5.  ตรวจดู  กำรฝนรหัส  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง  ทุกรำยวิชำ 
6. ใหน้ักเรียนลงลำยมือช่ือเข้ำสอบทุกรำยวิชำ    นักเรียนท่ีไม่เข้ำสอบ  ให้เขียนว่ำ  “ขำดสอบ” 
7.  จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขท่ีจำกน้อยไปหำมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบพร้อมใบลงลำยมือ

มือช่ือเข้ำสอบ 
- กระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องแทรกกระดำษค ำตอบนักเรียนท่ีขำดสอบ 
- กระดำษค ำตอบอัตนัยให้แทรกกระดำษค ำตอบนักเรียนท่ีขำดสอบ 

 8. น ำส่งกองกลำง  หลังเก็บเสร็จแต่ละวิชำ 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพื่อให้งำนในทุก ๆ ด้ำน
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยแห่งกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี   5   เดือน  กุมภำพันธ์   พุทธศักรำช   2561 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   5   เดือน  กุมภำพันธ์   พุทธศักรำช  2561 
 
                                               
     ( นำยสมพร    สังวำระ ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตำรำงห้องสอบ และกรรมกำรคุมสอบข้อสอบ วันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 

ห้องท่ี  ห้อง  ช้ัน เลขท่ี จ ำนวน กรรมกำรคุมสอบ 

1 221 1/1 1-35 35 น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ นำยพีรพล  ใจประเสริฐ 

2 222 1/2 1-40 40 นำยกิติศักดิ์  โฉมวิลัย นำยกฤษณศักดิ์  มงคล 

3 223 
1/2 41-50 10 

น.ส.ปรัชญำ  กำรรักษำ น.ส.ธิติยำธร  อำษำสิงห์ 
1/3 1-30 30 

4 231 
1/3 31-50 20 

น.ส.พรทิวำ  สมเนตร์ น.ส.วทันยำ  พินิชผล 
1/4 1-20 20 

5 232 
1/4 21-50 30 

น.ส.ณัฏฐณิชำ  โมสันเทียะ นำยจักรกฤษณ์  กำญจนศุภศักดิ์ 
1/5 1-10 10 

6 233 1/5 11-50 40 น.ส.พรทิพย์  นำคเกิด นำงพงศ์ศำนต์ เจริญวำรี 

7 234 1/6 1-40 40 น.ส.รุ่งตะวัน  ทำโสต นำยณัฐวุฒิ  คันธะรัก 

8 236 
1/6 41-50 10 

นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง นำยนลธวัช  ฤกษ์กลำง 
1/7 1-30 30 

9 241 
1/7 31-50 20 

นำงสุชำติ  รัตนเมธำกูร น.ส.พนมมำศ  มูลวรรณ 
1/8 1-20 20 

10 242 
1/8 21-50 30 

น.ส.จีญำพัชญ์  แก้มทอง นำยจิรวัฒน ์ น้อยผล 
1/9 1-10 10 

11 243 1/9 11-50 40 นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ์ น.ส.ทิพย์  เทียนศิริ 

12 244 1/10 1-40 40 นำยสุวิท  ปิ่นอมร นำยณัฏฐพงศ์  ตันสกุล 

13 246 
1/10 41-50 10 

นำยสัณห์  พินิจมณีรัตน์ น.ส.วลิณี  แสงตีสุ 
1/11 1-30 30 

14 331 
1/11 31-50 20 

ว่ำท่ี ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ น.ส.นฤมล  รับส่ง 
2/11 31-48 18 

 
 
 
 



 

 

 
 

ตำรำงห้องสอบ และกรรมกำรคุมสอบข้อสอบวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 
 

ห้องท่ี  ห้อง  ช้ัน เลขท่ี จ ำนวน กรรมกำรคุมสอบ 

15 761 2/1 1-30 30  น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ น.ส.รัตนำวดี  ช้วยประสิทธิ์ 

16 762 2/2 1-40 40 ว่ำท่ี ร.ต. ปริยำกร  งำมตรง น.ส.วรำภรณ์  ชูคันหอม 

17 763 
2/2 41-50 10 

 นำงสุมิตรำ  สุวรรณธำดำ  น.ส.มุกดำ  สมศรีลัย 
2/3 1-30 30 

18 764 
2/3 31-50 20 

 น.ส.พิทธิดำ  ปรำโมทย์ น.ส.พรนิภำ  วังศร ี
2/4 1-20 20 

19 765 
2/4 21-50 30 

น.ส.กวินวัณณ์  กำฬดิษฐ์ น.ส.นิตยำ  จิตพรม  
2/5 1-10 10 

20 766 2/5 11-50 40  นำงทิพย์จันทร์  หงษำ น.ส.จิดำภำ  กิจชัยนุกุล 

21 767 2/6 1-40 40  น.ส.จีระภำ  ชินภักดี นำยทินกร  พำนจันทร์ 

22 768 
2/6 41-50 10 

 น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง น.ส.ลำวัลย์  คงแก้ว 
2/7 1-30 30 

23 244 
2/7 31-48 18 

 นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์ น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  
2/8 1-20 20 

24 246 
2/8 21-48 28 

 นำงกุณฑลี  เจษฎำวัลย์  นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี  
2/9 1-10 10 

25 334 2/9 11-50 40 น.ส.ศศิธร  เมืองมูล  น.ส.นันทวัน  มิลินทำนุช 

26 333 2/10 1-40 40  นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์ นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์ 

27 332 
2/10 41-50 10 

นำงอำภำภรณ์  อริวัน  นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง 
2/11 1-30 30 

 
 
 
 
 



 

 

 

ตำรำงสอบข้อสอบกลำง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 2   ปีกำรศึกษำ 2560 
 
 

 
วัน  เดือน  ปี เวลำ นำที วิชำสอบ 

วันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 

08.00 – 10.00 น. 120 คณิตศำสตร์ 
10.00 – 11.30 น. 90 ภำษำไทย 

   

พักกลำงวัน 

12.30 – 14.00 น. 90 วิทยำศำสตร์ 
14.00 – 15.30 น. 90 สังคมศึกษำ 
15.30 – 17.00 น. 90 ภำษำอังกฤษ 

 


