คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ 077 / 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556
---------------------------------------------------เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2556 ของ
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ประเภท ห้องเรียนปกติ เป็นไปตำม
ระเบียบกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยอำศัยควำมตำม
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศึกรำช 2547 มำตรำ 27 (1) จึงแต่งตัง้
คณะกรรมกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 25556 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นำงวรรณี

บุญประเสริฐ

ประธำนกรรมกำร

นำงนภัสสรณ์
นำยอดุลย์

เกียรติอภิพงษ์
ศิริเวช

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงทองกรำว
นำงสุนิดำ
นำยสมยศ

เสนำขันธ์
เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ กำกับ ติดตำม ให้คำปรึกษำ และอำนวยควำมสะดวกเพื่อให้รับกำรรับนักเรียนประจำปี 2556
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
2. คณะกรรมการดาเนินการ
นำงสุนิดำ

เดชะทัตตำนนท์

ประธำนกรรมกำร

นำงนภัสสรณ์
นำยอดุลย์

เกียรติอภิพงษ์
ศิริเวช

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำงทองกรำว
นำยสมยศ
นำยเพิ่มศักดิ์

เสนำขันธ์
แม้นสงวน
พูลสวัสดิ์

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-2นำยพิรำม
นำงทัศนีย์
นำยเล็ก

ภูมิวิชิต
วงค์เขียว
สินวิชัย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำงณัฏฐ์ธยำน์
นำงแสนสุข

สนั่นไหว
คำแก้ว

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงกำญจนำ
น.ส.อัญชลี

สินวิชัย
เขมะประภำ

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.มณทิพย์
น.ส.นิภำพรรณ
นำงนวรัตน์

เจริญรอด
อดุลย์กิตติชัย
นำคะเสนีย์กลุ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำยณรงค์
น.ส.ลักษณำ

หนูนำรี
อังกำบสี

กรรมกำร
กรรมกำร

นำยนิพนธ์
น.ส.พันทิพำ

พจนสุวรรณชัย
หิงสุวรรณ

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.ฝนทอง
นำยสมพร
นำยพงษ์อำนันต์

ศิริพงษ์
กรรมกำร
ทีปจิรังกูล ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ
เซ่งไพเรำะ ที่ปรึกษำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

กรรมกำร
กรรมกำร

นำยศิริชัย
นำยเลิศชำย

จันทะพงษ์ กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง
ปรีชำบูรณะ กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงพัชรี
น.ส.ศิริพร

ระมำตร์
โกมำรกุล

นำงศรีนภำ
น.ส.อนุศรำ

อรัญญำเกษมสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ 1. ดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบตั กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. พิจำรณำ/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรรับสมัครนักเรียน

-33. คณะกรรมการจัดทาแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร/ป้ายรับสมัคร
นำยสมยศ
แม้นสงวน
ประธำนกรรมกำร
นำงศรีนภำ
อรัญญำเกษมสุข
รองประธำนกรรมกำร
นำยณัฐพงศ์
นำยสุวิท

พูลสวัสดิ์
ปิ่นอมร

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.อนุศรำ
น.ส.วรำลี

บุญหลิม
สินธุวำ

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.เยำวรัตนำ
น.ส.พรสุดำ
นำงเพ็ชรรัตน์

พรรษำ
มินสำโรง
อัศวจำรุเกษม

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
ครูเวรรักษำกำรณ์ประจำวันหยุดรำชกำร ( 16 - 17 มีนำคม 2556 )
นำงพัชรี
นำยธรัตน์

ระมำตร์
บัลลังค์โพธิ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ 1. จัดทาแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรกำรรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนปกติ
2.จัดทำแบบแจ้งขั้นตอนกำรแสดงควำมจำนง ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรรับนักเรียนชั้น ม.1
และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
3. นำข้อมูลเรื่องกำรรับสมัครนักเรียนประกำศทีห่ น้ำเว็บไซต์ของโรงเรียน
4 .แจกเอกสารขั้นตอนการสมัคร และชี้แจงให้ผู้ปกครองที่มาติดต่อทราบ
4. คณะกรรมการแนะแนวนักเรียน
นำงสุนิดำ
นำยสมยศ

เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

น.ส.อนุศรำ
น.ส.พรสุดำ
นำยสุวิท

บุญหลิม
มินสำโรง
ปิ่นอมร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำยธรัตน์
น.ส.พันทิพำ

บัลลังค์โพธิ์
หิงสุวรรณ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-4หน้าที่ 1. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษำ
2. แจกเอกสำรกำรสมัคร/คู่มือกำรสมัคร และเอกสำรอื่นๆ ที่โรงเรียนกำหนด
5.คณะกรรมการนักเรียนชั้น ม.1, 4 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2556
5.1 คณะกรรมการรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2556
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
ประธำนทีป่ รึกษำ
นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์
นำยอดุลย์
ศิรเิ วช

รองประธำนทีป่ รึกษำ
รองประธำนทีป่ รึกษำ

นำงทองกรำว เสนำขันธ์
นำยสมยศ
แม้นสงวน
นำยศิริชัย
จันทะพงษ์

รองประธำนทีป่ รึกษำ
รองประธำนทีป่ รึกษำ
กรรมกำรกลำง

นำยเลิศชำย

กรรมกำรกลำง

ปรีชำบูรณะ
นำยพิรำม

ภูมิวิชิต

หัวหน้ำ

นำงณัฏฐ์ธยำน์
สนั่นไหว
รองหัวหน้ำ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/ใบสมัคร - ตรวจหลักฐานการสมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส. อนุศรำ บุญหลิม
2.น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
3.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
4.นำงเพ็ชร์รัตน์ อัศวจำรุเกษม
5. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
6.กรรมกำรนักเรียนจำนวน10 คน
1.นำงแสนสุข
คำแก้ว
2.นำงกำญจนำ สินวิชัย
3.น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
4.น.ส.อัญชลี
เขมะประภำ
5.นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กุล
6.น.ส.ลักษณำ อังกำบสี
7.น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย
8.นำยนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
9.น.ส.ภัทรนุช
คำดี

นักเรียน ม.4
1. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
2. น.ส.วรำลี
สินธุวำ

1.นำงพิมพ์สุภัค
2.นำงจุฑำมำศ
3.นำยณรงค์

บุบผำ
วำนิชชัง
หนูนำรี

หน้าที่
ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/
ใบสมัคร
”
”
”
”
กรรมการตรวจหลักฐาน
”
”
”
”
”
”
”
”

-5คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส.สำรฤทธิ์ โพธิรำช
2.น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง
3.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
4.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์
5.นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
6.นำยณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์
7.น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธี
1.น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย
2.น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี

นักเรียน ม.4
1.นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2.น.ส.มีนำ โอษฐงำม

1.น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ
2.น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์

หน้าที่
การรวบรวมบันทึกข้อมูล/
กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
”
”
”
”
”
กรรมการเก็บเอกสาร
”

5.2 คณะกรรมการรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2556
นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์
นำงศรีนภำ
อรัญญำเกษมสุข
นำยพงษ์อำนันต์ เซ่งไพเรำะ

ประธำนทีป่ รึกษำ
รองประธำนทีป่ รึกษำ
กรรมกำรกลำง

นำยเลิศชำย
นำยปุ้ย

ปรีชำบูรณะ
คงอุไร

กรรมกำรกลำง
หัวหน้ำ

น.ส.ฝนทอง

ศิริพงษ์

รองหัวหน้ำ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/ใบสมัคร - ตรวจหลักฐานการสมัคร
นักเรียน ม.1
นักเรียน ม.4
1.น.ส. อนุศรำ บุญหลิม
2. น.ส.วรำลี
สินธุวำ
2.น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
2. น.ส.วรำลี
สินธุวำ
3.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
4.นำงเพ็ชร์รัตน์ อัศวจำรุเกษม
5.น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
6.กรรมกำรนักเรียนจำนวน10 คน
1.นำงแสนสุข
คำแก้ว
1.นำงพิมพ์สภุ ัค บุบผำ

หน้าที่
ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/
ใบสมัคร
”
”
”
”
กรรมการตรวจหลักฐาน
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2.นำงกำญจนำ
3.น.ส.มณทิพย์
4.น.ส.อัญชลี
5.นำงนวรัตน์
6.น.ส.ลักษณำ
7.น.ส.นิภำพรรณ
8.นำยนิพนธ์
9.น.ส.ภัทรนุช

สินวิชัย
2.นำงจุฑำมำศ
เจริญรอด
3.นำยณรงค์
เขมะประภำ
นำคะเสนีย์กุล
อังกำบสี
อดุลย์กิตติชัย
พจนสุวรรณชัย
คำดี

วำนิชชัง
หนูนำรี

กรรมการตรวจหลักฐาน
”
”
”
”
”
”
”

คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส.สำรฤทธิ์ โพธิรำช
2.น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง
3.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
4.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์
5.นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
6.นำยณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์
7.น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธี
1.น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย
2.น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี

นักเรียน ม.4
1.นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2.น.ส.มีนำ โอษฐงำม

1.น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ
2.น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์

หน้าที่
การรวบรวมบันทึกข้อมูล/
กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
”
”
”
”
”
กรรมการเก็บเอกสาร
”

5.3 คณะกรรมการรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2556
นำยอดุลย์
นำงพัชรี

ศิริเวช
ระมำตร์

นำยพงษ์อำนันต์ เซ่งไพเรำะ
นำยเลิศชำย ปรีชำบูรณะ

ประธำนทีป่ รึกษำ
รองประธำนทีป่ รึกษำ
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง

-7นำยเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้ำ
นำยเล็ก
สินวิชัย
รองหัวหน้ำ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/ใบสมัคร - ตรวจหลักฐานการสมัคร
นักเรียน ม.1
นักเรียน ม.4
1.น.ส. อนุศรำ บุญหลิม
1. น.ส.วรำลี
สินธุวำ
2.น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
3.นำงเพ็ชร์รัตน์ อัศวจำรุเกษม
4.กรรมกำรนักเรียนจำนวน 5 คน
1.นำงแสนสุข
คำแก้ว
1.นำงพิมพ์สุภัค บุบผำ
2.นำงกำญจนำ สินวิชัย
2.นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง
3.น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
4.น.ส.ลักษณำ อังกำบสี
5.น.ส.ภัทรนุช
คำดี

หน้าที่
ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/
ใบสมัคร
”
”
กรรมการตรวจหลักฐาน
”
”
”
”

คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส.สำรฤทธิ์ โพธิรำช
2.น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง
3.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
4.นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล

นักเรียน ม.4
1.นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์

หน้าที่
การรวบรวมบันทึกข้อมูล/
กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
”
”

1.น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย
2.น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ

1.น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์

กรรมการเก็บเอกสาร
”

-85.4 คณะกรรมการรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2556
นำงทองกรำว เสนำขันธ์

ประธำนทีป่ รึกษำ

น.ส.ศิรพิ ร
โกมำรกุล
นำยพงษ์อำนันต์ เซ่งไพเรำะ

รองประธำนทีป่ รึกษำ
กรรมกำรกลำง

นำยศิริชัย

กรรมกำรกลำง

จันทะพงษ์

นำงโสภำ
นำงทัศนีย์

พงศ์เทพูปภัมถ์
วงค์เขียว

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/ใบสมัคร – ตรวจหลักฐานการสมัคร
นักเรียน ม.1
นักเรียน ม.4
1.น.ส. อนุศรำ บุญหลิม
1. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
2.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
3. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
4.กรรมกำรนักเรียนจำนวน 5 คน

1.น.ส.อัญชลี
2.นำงนวรัตน์
3.น.ส.นิภำพรรณ
4.นำยนิพนธ์
5.น.ส.ภัทรนุช

เขมะประภำ 1.นำงพิมพ์สุภัค
นำคะเสนีย์กุล 2.นำยณรงค์
อดุลย์กิตติชัย
พจนสุวรรณชัย
คำดี

บุบผำ
หนูนำรี

หน้าที่
ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/
ใบสมัคร
”
”

กรรมการตรวจหลักฐาน
”
”
”
”
”
”
”
”

-9คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์
2.นำยณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์
3.น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธี

นักเรียน ม.4
1.น.ส.มีนำ โอษฐงำม

1.น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี
2.น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์

1.น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ

หน้าที่
การรวบรวมบันทึกข้อมูล/
กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
”
”
”
”
”
กรรมการเก็บเอกสาร
”

5.5 คณะกรรมการรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2556
นำงสุนิดำ
นำยสมยศ

เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน

ประธำนทีป่ รึกษำ
รองประธำนทีป่ รึกษำ

นำยศิริชัย
นำยเลิศชำย

จันทะพงษ์
ปรีชำบูรณะ

กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง

- 10 นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
หัวหน้ำ
นำงณัฏฐ์ธยำน์
สนั่นไหว
รองหัวหน้ำ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/ใบสมัคร – ตรวจหลักฐานการสมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส. อนุศรำ บุญหลิม
2.น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
3.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
4.นำงเพ็ชร์รัตน์ อัศวจำรุเกษม
5. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
6.กรรมกำรนักเรียนจำนวน 5 คน
1.นำงแสนสุข
คำแก้ว
2.นำงกำญจนำ สินวิชัย
3.น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
4.น.ส.อัญชลี
เขมะประภำ
5.นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กุล
6.น.ส.ลักษณำ อังกำบสี
7.น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย
8.นำยนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
9.น.ส.ภัทรนุช
คำดี

นักเรียน ม.4
1. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
2. น.ส.วรำลี
สินธุวำ

1.นำงพิมพ์สุภัค
2.นำงจุฑำมำศ
3.นำยณรงค์

บุบผำ
วำนิชชัง
หนูนำรี

หน้าที่
ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจานง/
ใบสมัคร
”
”
”
”
กรรมการตรวจหลักฐาน
”
”
”
”
”
”
”
”

คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
นักเรียน ม.1
1.น.ส.สำรฤทธิ์ โพธิรำช
2.น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง
3.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
4.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์
5.นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
6.นำยณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์
7.น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธี
1.น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย
2.น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี

นักเรียน ม.4
1.นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2.น.ส.มีนำ โอษฐงำม

1.น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ
2.น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์

หน้าที่
การรวบรวมบันทึกข้อมูล/
กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร
”
”
”
”
”
กรรมการเก็บเอกสาร
”

- 11 หน้าที่ 1.ให้กรรมกำรเริม่ ปฏิบัตงิ ำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
2.ที่ปรึกษา ทำหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ/แก้ไข้ปัญหำเกี่ยวกับกำรรับสมัคร และควบคุมกำรรับสมัคร
แต่ละวันให้มีควำมเรียบร้อย
3.กรรมการกลาง ทาหน้าที่ ตัดสินปัญหำอันเกิดจำกกำรรับสมัคร
4.หัวหน้าการรับสมัครในแต่ละวัน ทำหน้ำที่
-รับเอกสำรกำรรับสมัครจำกกลุม่ บริหำรงำนวิชำกำร เพือ่ ใช้ในกำรดำเนินกำรแต่ละวัน
-ประสำนงำนให้กำรรับนักเรียนในแต่ละวันดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
-รวบรวมเอกสำร รำยชื่อผูส้ มัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันและรำยงำนสรุปจำนวนนักเรียนที่มำสมัคร
ในแต่ละวันแก่ประธำนกรรมกำรดำเนินงำน ตำมแบบรำยงำนที่โรงเรียนกำหนด
5.ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/ตรวจใบแจ้งความจานง ทำหน้ำที่
-ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถำม แนะนำกำรกรอกใบแจ้งควำมจำนงและใบ
สมัคร
-ตรวจควำมถูกต้องของใบแจ้งควำมจำนง และเอกสำรหลักฐำน
-แจกบัตรคิว และบันทึกช่วยจำ
-แนะนำนักเรียนส่งคณะกรรมกำรตรวจหลักฐำน
6.กรรมการตรวจหลักฐาน ทาหน้าที่
1) ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้
1.1) ใบแจ้งควำมจำนง (ม.1) /ใบสมัคร (ม.4)
1.2) สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผูป้ กครอง ให้นำฉบบับจริงมำแสดงพร้อมสำเนำเอกสำร 1
ชุด และผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนำ
1.3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระกับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) (ถ้ำมี)
1.4) นักเรียน ม.1 – หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือหลักฐำนที่แสดง
ว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2555 หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำเอกสำรจำนวน 1 ชุด
และลงชื่อรับรองสำเนำ
-สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่แสดงควำมสัมพันธ์กบั นักเรียนกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร(ให้นำฉบบับ
จริงมำแสดงพร้อมสำเนำเอกสำร 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนำ)
-แบบคำร้องขออนุโลมมีสิทธิสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ (กรณีคุมสมบัติไม่ครบ)
-แบบคำร้องขอสมัครนักเรียนทีม่ ีเงือ่ นไขพิเศษ (กรณีขอสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)

- 12 -แบบคำร้องขอสมัครนักเรียนทีม่ ีควำมสำมำรถพิเศษ (กรณีขอสมัครนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ)
ให้ตรวจสอบข้อมูล และระบุในใบแจ้งควำมจำนงว่ำนักเรียนมีคุณสมบัตเิ ป็นนักเรียนประเภทใด
(ในเขต, นอกเขต), ควำมสำมำรถพิเศษ, เงื่อนไขพิเศษ)
นักเรียน ม.4 – หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียวเท่ำหรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำที่ป3ี ปีกำรศึกษำ 2555 หรือ
เทียบเท่ำ พร้อมสำเนำเอกสำรจำนวน 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนำ
1.5) รูปถ่ำยขนำด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครือ่ งแบบนักเรียน)
1.6) หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมสำเนำนเอกสำรจำนวน 1 ชุด และลงชื่อรับรอบสำเนำ)
7.กรรมการบันทึกข้อมูล ทำหน้ำที่
-ตรวจสอบใบสมัครผู้สมัครรำยบุคคลตำมรำยละเอียดที่ สพม.2 กำหนด โดยเรียกจำกเลขที่ใบแจ้งควำมจำนง
ตรวจสอบข้อมูลจริง กับข้อมูลที่นักเรียนกรอดมำผ่ำนระบบ ONLINE
-บันทึกระบุหลักฐำนที่ใช้สมัคร ประเภทของนักเรียนตำมที่กรรมกำรตรวจสอบระบุ
-บันทึกรำยชื่อโรงเรียนที่นักเรียนยินดีให้เกลี่ย (โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์), โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง, โรงเรียน
ประทุมคงคำ และโรงเรียน พระโขนงพิทยำลัย)
- (เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ โดยจะแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยระบุห้องสอบให้)
-สั่งเครือ่ งพิมพ์ใบสมัครออกมำให้นักเรียนลงลำยมือชื่อผู้สมัคร
-สั่งเครือ่ งพิมพ์ พิมพ์รำยชื่อผูส้ มัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันนำส่งหัวหน้ำกำรรับสมัคร
8.กรรมการเก็บเอกสาร ทำหน้ำที่
- ติดรูปถ่ำยของนักเรียนทีส่ ่วนบนขวำของใบสมัคร 1 รูป และที่บัตรประจำตัวสอบ ส่วนล่ำง 2 รูป ตัดส่วนที่เป็นบัตร
ประจำตัวผูส้ อบสมัคร 2 ใบ ออกให้นกั เรียน 1 ใบ ใช้เป็นหลักฐำนติดต่อกับโรงเรียนตลอดช่วงกำรสมัครเข้ำเรียนต่อ
ม.1 อีก 1 ใบเก็บเป็นหลักฐำนที่โรงเรียน
-จัดเก็บใบแจ้งควำมจำนง/ใบสมัคร/เอกสำรหลักฐำน แยกประเภทตำมคุณสมบัตินกั เรียน

- 13 –
6.คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2556
6.1 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำฟุตซอล
นำยเพิ่มศักดิ์
นำยประยูร

พูลสวัสดิ์
เสำวดี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

นำยสุภเจตน์
นำยนิพนธ์

กรังพำนิช
พจนสุวรรณชัย

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

6.2 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำเทควันโด้
นำยณรงค์
หนูนำรี
นำยวรพจน์
อุทยำนำนนท์
นำยวรวุฒิ
สิทธิพันธ์
6.3 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์
นำงนวรัตน์
นำงณัฏฐ์ธยำน์

นำคะเสนีย์กลุ
สนั่นไหว

6.4 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย
นำยสำธิต
แก้วศรีทัศน์
น.ส.ชลิตำ
บุญรักษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

นำยวรวุฒิ
สิทธิพันธ์
กรรมกำร
6.5 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกล ( วงโยธวำทิต )
นำยจักรกฤษณ์
นำยรุ่งรดิศ

ชัยปรำโมทย์
จันทร์จำปำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

หน้าที่ 1. กำหนดเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก
2.จัดทำแบบประเมินเพือ่ คัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษแต่ละประเภท
3.รับรำยงำนตัวนักเรียนทีส่ มัคร
4.ดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้วยควำมยุติธรรม โปร่งใส และตรวงสอบได้
5.รำยงำนรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อประกำศผลคัดเลือกให้นักเรียนทรำบภำยใน
วันที่ 18 มีนำคม 2556
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7.คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 วันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2556
7.1 คณะกรรมการกลางดาเนินการสอบคัดเลือก
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
ประธำนกรรมกำร
นำยสมยศ

แม้นสงวน

วันที่ 23 มีนำคม 2556 ( ม.1 )
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
นำยสุวิท ปิ่นอมร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
น.ส.วรำลี
น.ส.พรสุดำ

รองประธำนกรรมกำร
วันที่ 24 มีนำคม 2556 ( ม.4 )
นำยสำธิต
แก้วศรีทัศน์
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
กรรมกำร
กรรมกำร

สินธุวำ
มินสำโรง

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงเพ็ชรรัตน์ อัศวจำรุเกษม
นำงศรีนภำ
อรัญญำเกษมสุข
นำงพัชรี
ระมำตร์

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
หน้ำที่ 1.จัดเตรียมซองอุปกรณ์ของซองกระดำษคำตอบ

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2.ดูแลจัดข้อสอบ กระดำษคำตอบ และกำกับให้กำรสอบดำเนินไปตำมกำหนดเวลำในกำรสอบ
3.ตรวจกระดำษคำตอบที่กรรมกำรกำกับห้องสอบนำส่งให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
4.สำรวจจำนวนนักเรียนที่มำสอบ /ขำดสอบ
7.2 กรรมการประจาอาคาร
นำยเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้ำ
นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง
ผู้ช่วย
หน้าที่ 1.เรียกแถวนักเรียนเพื่อนเคำรพธงชำติและสวดมนต์ โดยให้นักเรียนเข้ำ
แถวตำมห้องสอบ
2.ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงห้องสอบ แนวปฏิบัติในกำรสอบและเรื่อง แจ้งจำกโรงเรียน

- 15 3.สำรวจครูผกู้ ำกับห้องสอบ ในอำคำรที่รบั ผิดชอบ เวลำ 8.30 น. และแจ้งกองกลำง
6.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรกำกับห้องสอบในกองกลำงเมื่อมีปัญหำ
7.3 กรรมการรับ- ส่งข้อสอบ
นำงศรีนภำ
นำยประมวล

อรัญญำเกษมสุข
เนตรสว่ำง

นำยสมศักดิ์ สวนสุข
นักกำร-ภำรโรง

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หน้าที่ 1.นำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้ แจกกรรมกำรกำกับห้องสอบ
ตำมกำหนดเวลำ ในกำรตำรำงสอบ
2.จัดเก็บซองกระดำษคำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรกำกับห้องสอบและนำส่ง
กองกลำง
3.ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร
4.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรกำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปญ
ั หำ
7.4 คณะกรรมการกากับห้องสอบ การสอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 23 มีนาคม 2556 (เวลา 07.30-16.30 น.)
- นักเรียนในเขตพื้นที่
ห้องสอบที่ ห้อง
1
221
2
222
3
223

กรรมกำรคนที1่
นำงนลินพร
สมสมัย
นำงเกษรำ
ก้องศักดิ์ศรี
นำงชนิสรำงค์
ปรำกฎชื่อ

กรรมกำรคนที่ 2
นำยปวิตร
สมนึก
น.ส.สุดำพร
รำงทอง
น.ส.อรสำ
ชำติรัมย์

4

231

นำยอุตสำห์

สังขรัตน์

ว่ำที่รต. กิ่งกมล

ชูกะวิโรจน์

5

232

นำยสุเนตร

ศรีใหญ่

น.ส.สุวรรณี

พิริยะประทำน

6

233

น.ส.พอพิศ

แก้วคูณ

นำงปุณยนุช

เอกศิริ

7

235

น.ส.ฌัชชำ

ปัญญำเมำ

นำยสมพร

โพธิ์ศรี

8

234

นำยปุ้ย

คงอุไร

นำงกำญจนำ

ศิริมหำ

9

236

นำยอภิวัฒน์

บุญอ่อน

น.ส.มวำรี

ใจชูพันธ์

10

241

น.ส.ศิรำภร

นำบุญ

น.ส.นิตติกำ

แสงสวัสดิ์

11

242

นำงสุมิตรำ

สุวรรณธำดำ

นำยทินกร

พำนจันทร์

12

243

นำงปภำดำ

พชรพงศ์สุข

นำยอนุชำ

คำแดง

- 16 –
- นักเรียนนอกเขตพื้นที่
ห้อง
สอบที่
1
2
3

ห้อง

กรรมกำรคนที1่

กรรมกำรคนที่ 2

244
245
246

น.ส.ฝนทอง
นำยนิพล
นำยอุสำห์

ศิริพงษ์
ตองอ่อน
เพชรประพันธ์

นำงวรำภรณ์
น.ส.นงพร
นำงทิพย์จันทร์

แก้วเชำว์รัมย์
จู่พิชญ์
หงษำ

4

341

นำงธนภร

เนตรสว่ำง

นำยศุภกิจ

หนองหัวลิง

5

342

นำงพจมำน

ชีววัฒนำ

นำงพรพรรณ

ยวดยิ่ง

6

343

นำยเพชร

สำระจันทร์

น.ส.จิรำ

จั่นเล็ก

7

344

นำงโสภำ

พงศ์เทพูปถัมภ์

น.ส.อรวรรยำ

ภำคคำ

8

156

น.ส.เกวลี

บุญบำ

นำยสุชำติ

รัตนเมธำกูร

9

155

นำยสมจิตร์

แพทย์รัตน์

น.ส.กรณ์กมนส์

ดวงสุวรรณ์

10

154

น.ส.มยุรี

มิ่งมงคล

นำยจักรกฤษณ์

ชัยปรำโมทย์

11155

153

นำยมนตรี

สุขสวัสดิ์

น.ส.พิชชำพร

บุญยืน

12

152

น.ส.วันนภำ

สำยพิมพิน

นำยทินกร

พำนจันทร์

7.5 คณะกรรมการกากับห้องสอบ การสอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 24 มีนาคม 2556 (เวลา 07.30-16.30 น.)
ห้องสอบที่ ห้อง
1
221
2
222
3
223
4

231

กรรมกำรคนที1่
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
นำงอุษณีษ์
อึง้ วิฑูรสถิตย์
น.ส.อุษำ
นะแน่งน้อย

กรรมกำรคนที่ 2
นำยโกวิทย์
บุญทวี
นำยอภิชำติ
จุ่นหัวโทน
น.ส.วชิรำภรณ์
สันตวงษ์

นำยเล็ก

นำยเศรษฐโสรช

สินวิชัย

ชื่นอำรมย์
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หน้าที่ 1.ดูแลนักเรียนเข้ำแถวเคำรพธงชำติและสวดมนต์
2.กรรมการคนที่ 1 ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนที่แถว และรับนักเรียนจำกแถวพำไปที่หอ้ งสอบ
กรรมการคนที่ 2 ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ/รับข้อสอบที่กองกลำง
3.กำกับห้องสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบทีก่ ำหนด
4.ให้ปฏิบัตหิ น้ำที่กำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด
5.จัดห้องสอบตำมลำดับเลขที่นงั่ สอบให้เรียบร้อย
6.ตรวจดูกำรเขียนและฝนรหัสเลขประจำตัวสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรำยวิชำ
7.จัดเรียงกระดำษคำตอบตำมเลขที่นอ้ ยไปหำมำก เก็บใส่ซองกระดำษคำตอบ
8.นำกระดำษคำตอบและข้อสอบส่งกองกลำงหลังเก็บเสร็จแต่ละวิชำ
9.ห้องสอบที่ไม่มีนักเรียนเข้าสอบให้กรรมกำรคุมสอบทำหน้ำที่กรรมกำรสำรอง ประจำทีส่ ำนักงำน
กลุ่มบริหำรวิชำกำร
8. คณะกรรมการตรวจข้อสอบจัดทาผลการสอบ
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
น.ส.เสำวลักษณ์
น.ส.ธัญญำรัตน์

สันติธรรมเมธี
พิมสำ

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำร
นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร
กรรมกำร
กรรมกำร
น.ส.ศิรพิ ร
โกมำรกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ 1.ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนและจัดทำผลกำรสอบ เพื่อรำยงำนขอควำมเห็นชอบจำกประธำน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.ประกำศผลกำรสอบ นักเรียนที่สอบได้ เวลำ 08.30 – 15.00 น. ณ ป้ำยประกำศกำรรับสมัคร
นักเรียน ดังนี้
ระดับชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม.4 วันที่ 10 มีนาคม 2556
ระดับชั้น ม.1
วันที่ 27 มีนาคม 2556
ระดับชั้น ม.4

วันที่ 28 มีนาคม 2556

9. คณะกรรมการรับรายตัวนักเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือกทุกประเภท ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 24 มีนาคม 2556 นักเรียน ม.3 เดิม ต่อ ม.4
วันที่ 27 มีนาคม 2556 นักเรียน ม.1 ทุกประเภท
วันที่ 1 เมษายน 2556 นักเรียน ม.4 ทุกประเภท

- 18 9.1 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.3 เดิม ต่อ ม.4 วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
หอประชุมโรงเรียน
นำงสุนิดำ
นำยสมยศ

เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำงศรีนภำ
นำงพัชรี

อรัญญำเกษมสุข
ระมำตร์

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
น.ส.วรำลี
สินธุวำ
น.ส.สุกัญญำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

มหำฤทธิ์
กรรมกำร
น.ส.ศิรพิ ร
โกมำรกุล

น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
กรรมกำร
น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
กรรมกำร
น.ส.ภำชินี
รัตนศรีปญ
ั ญะ กรรมกำร
นำงเพ็ชรรัตน์ อัศวจำรุเกษม กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมวันเวลำที่กำหนด
2. แจกเอกสำรกำรนัดหมำย และใบมอบตัวนักเรียน
3. สรุปรำยชื่อผูร้ ำยงำนตัวส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร
9.2คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.1 ทุกประเภท วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลำ 9.00 น. หอประชุมโรงเรียน

กลุ่มที่

นำงสุนิดำ
นำยสมยศ

เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำงศรีนภำ
นำงพัชรี

อรัญญำเกษมสุข
ระมำตร์

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรคนที่ 1

กรรมกำรคนที่ 2

1

น.ส.อรสำ

ชำติรัมย์

น.ส.พรรนิภำ

สีลำโส

2

นำงวรำภรณ์

สัตยมำภำกร

นำงกำญจนำ

ศิริมหำ

3

นำยปุ้ย

คงอุไร

น.ส.ชลิตำ

บุญรักษำ

4

น.ส.เสำวนีย์

จิรสุทธิ์ตระกูล

น.ส.ศิรำภร

นำบุญ

5

นำงโสภำ

พงศ์เทพูปถัมภ์

น.ส.สุดำพร

รำงทอง

- 19 กลุ่มที่

กรรมกำรคนที่ 1

กรรมกำรคนที่ 2

6

น.ส.พันทิพำ

หิงสุวรรณ

นำยสมจิตร์

แพทย์รัตน์

7

นำงกุณฑลี

เจษฎำวัลย์

นำยอุตสำห์

สังขรัตน์

8

นำงนลินพร

สมสมัย

น.สพิชชำพร

บุญยืน

9

น.ส.พอพิศ

แก้วคูณ

น.ส.นิตติกำ

แสงสวัสดิ์

10

นำงเกษรำ

ก้องศักดิ์ศรี

นำยเศษฐโสรช

ชื่นอำรมย์

น.ส.ศิรพิ ร
โกมำรกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ 1.กรรมการคนที่ 1 รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รบั กำรคัดเลือกตำมวันเวลำที่กำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย
2.กรรมการคนที่ 2 เก็บเงินค่ำกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน
3.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงิน นำส่งกลุม่ บริหำรวิชำกำร
4.สรุปรำยชื่อผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร
9.3คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4 ทุกประเภท วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลำ 9.00 น.หอประชุมโรงเรียน
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
ประธำนกรรมกำร
นำยสมยศ
แม้นสงวน
รองประธำนกรรมกำร
นำงศรีนภำ
นำงพัชรี
กลุ่มที่

อรัญญำเกษมสุข
ระมำตร์

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรคนที่ 1

กรรมกำรคนที่ 2

1

นำงอุษณีษ์

อึ้งวิฑูรสถิตย์

น.ส.มยุรี

มิ่งมงคล

2

นำยมนตรี

สุขสวัสดิ์

น.ส.อรวรรยำ

ภำคคำ

3

นำงโสภำ

พงศ์เทพูปถัมภ์

นำงวรำภรณ์

แก้วเชำว์รัมย์

4

นำงพรพรรณ

ยวดยิ่ง

น.ส.ภรณ์กมนส์

ดวงสุวรรณ์

5

นำยสุเนตร

ศรีใหญ่

น.ส.ภัทรนันท์

แดนวงศ์

- 20 กลุ่มที่

กรรมกำรคนที่ 1

กรรมกำรคนที่ 2

6

น.ส.สุวรรณี

พิริยะประทำน

น.ส.ธนพร

นิกำญกูล

7

นำยอำทิตย์

โสตถิรัตนพันธ์

น.ส.นงพร

จู่พิชญ์

8

นำงปภำดำ

พชรพงศ์สุข

นำงปุณยนุช

เอกศิริ

น.ส.ศิรพิ ร

โกมำรกุล

กรรมกำรและเลขำนุกำร

น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ 1.กรรมการคนที่ 1 รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รบั กำรคัดเลือกตำมวันเวลำที่กำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย
2.กรรมการคนที่ 2 เก็บเงินค่ำกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน
3.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงิน นำส่งกลุม่ บริหำรวิชำกำร
4.สรุปรำยชื่อผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร

10. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน
ม.1 วันที่ 6 เมษายน 2556
ม.4 วันที่ 7 เมษายน 2556

เวลา 08.30 – 12.00 น.
เวลา 08.30 – 12.00 น.

10.1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนที่มามอบตัว
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
นำยสมยศ
แม้นสงวน
นำงศรีนภำ
นำงพัชรี

อรัญญำเกษมสุข
ระมำตร์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

น.ส.พรสุดำ มินสำโรง
น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม

กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม
น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ

น.ส.วรำลี
สินธุวำ
น.ส.นิตติกำ แสงสวัสดิ์
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี
กรรมกำร
นำยสุวิท
ปิน่ อมร
กรรมกำร
นำงเพ็ชรรัตน์ อัศวจำรุเกษม กรรมกำร

กรรมกำรนักเรียน 5 คน

กรรมกำร
นำยพิรำม
ภูมิวิชิต

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนนักเรียนที่มำมอบตัว วันที่ 6 เมษำยน (ม.1) และวันที่ 7 เมษำยน 2556 (ม.4)

- 21 10.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร และต้อนรับ
นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตทนนท์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำยอดุลย์
ศิริเวช
นำงทองกรำว เสนำขันธ์
นำยสมยศ
นำงทัศนีย์

แม้นสงวน
วงค์เขียว

กรรมกำร
กรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำยเพิ่มศักดิ์
นำยเล็ก

พูลสวัสดิ์
สินวิชัย

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงแสนสุข คำแก้ว
กรรมกำร
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมกำร
น.ส.อัญชลี เขมะประภำ กรรมกำร

นำงกำญจนำ สินวิชัย
กรรมกำร
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร

นำยณรงค์ หนูนำรี
นำงพิมพ์สุภัค บุบผำ

น.ส.ลักษณำ
นำยเพชร

กรรมกำร
กรรมกำร

อังกำบสี
สำระจันทร์

กรรมกำร
กรรมกำร

นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ เป็นพิธีกรและต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มำประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนในวันทีก่ ำหนด
10.3 กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 6 เมษายน 2556
ที่

ห้อง

กรรมกำรคนที่ 1

1

221

นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏชื่อ

นำงทิพย์จันทร์ หงษำ

น.ส.อรสำ

2

222

นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์

นำยศุภกิจ หนองหัวลิง

น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์

ว่ำที่รต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์

3

223

นำงลำพอง พูลเพิ่ม

นำยนิพล

น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ

นำยอนุชำ คำแดง

4

231

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี

นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์

นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร

น.ส.ศิรำภร นำบุญ

5

232

น.ส.อุษำ

นำงกำญจนำ ศิริมหำ

นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ น.ส.สุดำพร รำงทอง

6

233

น.ส.พันทิพำ หิงสุวรรณ

น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน

น.ส.เกวลี

7

234

นำงกุณฑลี เจษฎำวัลย์

นำงสุมิตรำสุวรรณธำดำ

น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์

นำยอภิชำติ จุ่นหัวโทน

8

235

นำงนลินพร สมสมัย

นำยปวิตร สมนึก

น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ

น.สพิชชำพร บุญยืน

9

236

น.ส.พอพิศ แก้วคูณ

น.ส.จิรำ จั่นเล็ก

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน

นำยสมพร

10

241

นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย์ นำยเพชร สำระจันทร์

นำยโกวิทย์ บุญทวี

นำยเศษฐโสรช ชื่นอำรมย์

นะแน่งน้อย

กรรมกำรคนที่ 2

ตองอ่อน

กรรมกำรคนที่ 3
ชำติรัมย์

บุญบำ

กรรมกำรคนที่ 4
น.ส.พรรนิภำ สีลำโส

น.ส.มวำรี

ใจชูพันธ์

โพธิ์ศรี

- 22 –
หน้าที่ 1. รับมอบตัวนักเรียน ตำมเวลำทีก่ ำหนด
2. กรรมการคนที่ 1 และ 2 รับเอกสำรกำรมอบตัว , ตรวจเอกสำรและหลักฐำนกำรมอบตัวให้ถูกต้อง
และรวบรวมเอกสำรส่งทีส่ ำนักงำนวิชำกำร
3. กรรมการคนที่ 3 เก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ นำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่ ้องโสตทัศนศึกษำ
4. กรรมการคนที่ 4 เก็บเงินสมำคมฯ
นำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่ ้องโสตทัศนศึกษำ
10.4 กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 7 เมษายน 2556
ที่

ห้อง

1

221

2

กรรมกำรคนที่ 1

กรรมกำรคนที่ 2

กรรมกำรคนที่ 3

นำงอุษณีษ์

อึ้งวิฑูรสถิตย์ นำงกุณฑลี เจษฎำวัลย์

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน

น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์

222

นำยมนตรี

สุขสวัสดิ์

นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์

น.ส.อรวรรยำ ภำคคำ

นำยอภิชำต จุ่นหัวโทน

3

223

น.ส.เสำวนีย์ จิรสุทธิ์ตระกูล

นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมย์

น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์

นำยอนุชำ คำแดง

4

231

นำงพรพรรณ ยวดยิ่ง

นำยอุตสำห์ สังขรัตน์

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์

น.ส.เกวลี บุญบำ

5

232

นำยสุเนตร

ศรีใหญ่

นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ

น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์

ว่ำที่รต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์

6

233

น.ส.ฝนทอง

ศิริพงษ์

นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์

น.ส.ฌัชชำ

น.ส.พรรนิภำ

สีลำโส

7

234

น.ส.นงพร

จู่พิชญ์

นำยปวิตร

สมนึก

นำยโกวิทย์ บุญทวี

นำยสมพร

โพธิ์ศรี

8

235

นำงปภำดำ

พชรพงศ์สุข

นำยทินกร

พำนจันทร์

นำงปุณยนุช

น.ส.ธนพร

นิกำญกูล

ปัญญำเมำ
เอกศิริ

กรรมกำรคนที่ 4

หน้าที่ 1. รับมอบตัวนักเรียน ตำมเวลำทีก่ ำหนด
2. กรรมการคนที่ 1 และ 2 รับเอกสำรกำรมอบตัว , ตรวจเอกสำรและหลักฐำนกำรมอบตัวให้ถูกต้อง
และรวบรวมเอกสำรส่งทีส่ ำนักงำนวิชำกำร
3. กรรมการคนที่ 3 เก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ นำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่ ้องโสตทัศนศึกษำ
4. กรรมการคนที่ 4 เก็บเงินสมำคมฯ
นำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่ ้องโสตทัศนศึกษำ

11. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นำงทองกรำว เสนำขันธ์

ประธำนกรรมกำร

นำยสมศักดิ์ สวนสุข
นักกำรภำรโรง

กรรมกำร
กรรมกำร

นำยเล็ก

กรรมกำร

สินวิชัย
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หน้าที่ 1. จัดสถำนที่รบั สมัคร สอบ รำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียน
2. ดูแลนักกำรภำรโรง จัดสถำนที่ และทำควำมสะอำดสถำนที่พร้อมกำรใช้งำนทุกวัน

12. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นำยสมยศ
นำยธรัตน์
นำยสิทธิชัย

บัลลังค์โพธิ์
มำโนชญ์กุล

แม้นสงวน

กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำร

นำยภำคภูมิ
นำยปวิตร

แก้วเย็น
สมนึก

กรรมกำร
กรรมกำร

นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดติดตั้งระบบเสียงในวันรับสมัคร วันสอบ วันรำยงำนตัว และวันมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อม
เพื่อกำรใช้งำน
2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ

13. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ

น.ส.ทัศนีย์

นำงทองกรำว เสนำขันธ์

ประธำนกรรมกำร

นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว
บุญประเสริฐ กรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์

กรรมกำร

นำงกำญจนำ ศิริมหำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1.จัดบริกำรอำหำรว่ำง – อำหำรกลำงวัน – น้ำดืม่ สำหรับคณะกรรมกำรรับนักเรียนทุกวันทำกำร
จนสิ้นสุดกิจกรรม กำรรับสมัครนักเรียน กำรสอบคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และกำรมอบตัว

14. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับนักเรียนในแต่ละวัน
นำยสมยศ
นำงพัชรี

แม้นสงวน
ระมำตร์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำยธรัตน์
น.ส.อนุศรำ

บัลลังค์โพธิ์
บุญหลิม

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ 1. รับแบบรำยงำนที่หัวหน้ำกลุม่ บริหำรวิชำกำร ส่งแบบรำยงำนที่ สพม.2 และศูนย์ประสำน
กำรรับสมัครนักเรียน ตำมเบอร์โทรสำร และเว็บไซต์ที่ สพม.2 กำหนด
2. จัดป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมที่โรงเรียนกำหนด
3. จัดทำป้ำยระบุจุดกำรรับสมัคร และอื่น ๆ ให้ชัดเจน
4. ทำป้ำยประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มสี ิทธิ์สอบ นักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือก และประกำศอื่น ๆ
ที่เกียวข้อง
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15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นำยเพชร

นำงทองกรำว เสนำขันธ์
ประธำนกรรมกำร
นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว
รองประธำนกรรมกำร
สำระจันทร์
กรรมกำร
นำงพิมพ์สุภัค บุบผำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกวันตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน กำรสอบคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และ
กำรมอบตัวนักเรียน

16. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และดูแลความเรียบร้อย
นำยอดุลย์
นำยเพิ่มศักดิ์

ศิริเวช
พูลสวัสดิ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
รองประธำนกรรมกำร
นำงอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมกำร
นำงพรพรรณ ยิ่งยวด
กรรมกำร
ยำมรักษำกำรณ์
กรรมกำร
นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

17. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับนักเรียน
นำงปุญยนุช เอกศิริ
ประธำนกรรมกำร
น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ
กรรมกำร
น.ส.พรสุดำ มินสำโรง

กรรมกำร

น.ส.วรำลี
สินธุวำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล และแจกให้ผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรม
2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรำยงำนผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร
ให้คณะกรรมกำรแต่ละชุดปฏิบัตหิ น้ำที่ให้เรียบร้อย ครบถ้วนตำมวันเวลำที่กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2556
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2556

( นำงวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

