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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  325 / 2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำคออนไลน์  วิชำโครงงำนคอมพิวเตอร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   ภำคเรียนท่ี  2  ปีกำรศึกษำ  2562 

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

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดการสอบกลางภาคออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ง30208  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2562 ในวันพุธ ท่ี 8 
มกราคม  2563  เวลา  09.30 – 11.30 น.  เพื่อให้การด าเนินการสอบ การจัดท าผลการสอบด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547  มาตรา 27 (1)  จึงแต่งต้ังข้าราชการครู  ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี       กรรมการ 
นางปานทิพย์          สุขเกษม   กรรมการ 

  นายธรรมนญุ  สวนสุข   กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที่ อ านวยการให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.จิรา   จ่ันเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  รองประธานกรรมการ   
น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ    
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ   
นายเสถียร           บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน ์ พิมพ์สา    กรรมการ 
นางปัทมา  รัตนจ านงค์  กรรมการ 
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นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ  

  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  ด าเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
3. กรรมกำรดูแลระบบกำรสอบออนไลน์และตัดสินคะแนนผลกำรสอบ 

นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี   ประธานกรรมการ 

ห้อง ครูประจ ำห้องสอบ ครูประจ ำห้องสอบ 

136 นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 

135 นายสุริยา         ทรัพย์เฮง นางปัทมา         รัตนจ านงค์ 

134 นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ์ 

133 นางสาวจีระภา ชินภักด ี นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ 
   

หน้ำที่  1. ตรวจสอบดูแลควบคุมระบบการสอบออนไลน ์ ให้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
2. ตัดสินคะแนนสอบออนไลน์และบันทึกคะแนนการสอบ 
3. รายงานผลการสอบส่งท่ีงานทะเบียนวัดผล 

4.  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ   

เวลำ ห้อง ม. จ ำนวน ครูคุมสอบ 

09.30 – 10.30 น. 136 6/1 41 นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ 

09.30 – 10.30 น. 135 6/2 40 นางสาวทวินันท์   ใสขาว 

09.30 – 10.30 น. 134 6/3 39 นางนลินพร  สมสมัย 

09.30 – 10.30 น. 133 6/9 16 นางสาวณิชานันท์    ศรีโพธิ์อ่อน 

10.30 – 11.30 น. 136 6/4 40 นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 

10.30 – 11.30 น. 135 6/5 40 นายรุ่งฤทธิ์   ถ าวาปี 

10.30 – 11.30 น. 134 6/6 43 นายพลช  เลิศทิวากุล 

10.30 – 11.30 น. 133 6/7 39 นายศราวุธ  คารมหวาน 

10.30 – 11.30 น. 136 6/8 16 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 

หน้ำที่ 1. ก ากับห้องสอบตามวัน  เวลา  ช้ัน  และห้องสอบท่ีก าหนดในตาราง 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
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5.  กรรมกำรงำนทะเบียนวัดและประเมินผล 
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา ประธานกรรมการ 
น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  กรรมการ 

 น.ส.สุภิดา    โลเกษ  กรรมการ 
 น.ส.ณัฐพร ฉ่อนเจริญ กรรมการ 

น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่ ประมวลผลการสอบออนไลน์  วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  รหัส ง30208  
          ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562 

   
  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งาน
ทุก ๆ ด้าน บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  24  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

 ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


