
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  23 /2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน ปกีำรศึกษำ 2558 

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

    เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1  และมัธยมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2558 ของ

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตำม 

ระเบียบกำรรบันักเรียน ปกีำรศึกษำ 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  โดยอำศัยควำมตำม

พระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศึกรำช 2547 มำตรำ 27 (1) จึงแต่งตัง้

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนกัเรียน ปีกำรศึกษำ 2558  ดังต่อไปนี ้

  

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

  นำงวรรณี                 บุญประเสริฐ         ประธำนกรรมกำร 

          นำงนภัสสรณ์               เกียรติอภิพงษ์              กรรมกำร 

          นำงทองกรำว  เสนำขันธ์                   กรรมกำร 

            นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม             กรรมกำร 

 นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ก ำกับ ติดตำม  ให้ค ำปรึกษำ  และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้รบักำรรับนกัเรียนประจ ำปี   2558  

           เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลด ี

2. คณะกรรมการด าเนินการ 

   นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 

  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  รองประธำนกรรมกำร 

  นำงปำนทิพย ์  สขุเกษม   รองประธำนกรรมกำร   

  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 

  นำยปุ้ย   คงอุไร   กรรมกำร 

  นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
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 นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 

 นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง   กรรมกำร 

 น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์   กรรมกำร 

 นำยเล็ก   สินวิชัย   กรรมกำร 

 นำงณัฏฐ์ธยำน ์  สนั่นไหว   กรรมกำร 

 นำงกำญจนำ  สินวิชัย   กรรมกำร 

 น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมกำร 

 น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 

 น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 

 นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 

 นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 

 นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 

 น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 

 นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

 นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร 

 น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำร 

นำยสมพร  ทีปจริังกูล      ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน         กรรมกำร 

นำยอ ำนวย  ศรีตระกลูทรัพย ์    ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครอง       กรรมกำร  

นำยคมสันต์  ตันติพัฒนะมนตร ี   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน         กรรมกำร  

นำยพงษ์อำนันต์  เซ่งไพเรำะ      ผู้ปกครองเครือข่ำย           กรรมกำร 

นำยศิริชัย  จันทะพงษ์      ผู้ปกครองเครือข่ำย                 กรรมกำร 

นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  1. ด ำเนินกำรรบัสมัครนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบตักิำรรบันักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558   ของ 

               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

  2.  พิจำรณำ/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรรับสมัครนักเรียน 
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3. คณะกรรมการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร/ป้ายรับสมัคร 

 นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

 นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

 น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 

 นำยสมุฏฏ์ิ  ภำษำดี   กรรมกำร 

 นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 

 น.ส.อินทิรำ  จั่นโต   กรรมกำร 

 นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 

 ครูเวรรักษำกำรณ์ประจ ำวันหยุดรำชกำร   ( 21 – 22  มีนำคม 2558 ) 

 น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1. จัดท าแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรกำรรบันักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

               ห้องเรียนปกติ     

 2.จัดท ำแบบแจ้งข้ันตอนกำรแสดงควำมจ ำนง ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรรบันักเรียนช้ัน ม.1   

              และ ม.4 ห้องเรียนปกต ิ

 3. น ำข้อมูลเรื่องกำรรบัสมัครนักเรียนประกำศทีห่น้ำเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 4 .แจกเอกสารขั้นตอนการสมัคร และชี้แจงให้ผู้ปกครองท่ีมาติดต่อทราบ 

4. คณะกรรมการแนะแนวนักเรียน 

 นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

 นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

 น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

 น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 

 นำยสมุฏฏ์ิ  ภำษำดี   กรรมกำร 

 นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 

 น.ส.วรำล ี  สินธุวำ   กรรมกำร 
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 น.ส.ศิรำภร  นำบุญ   กรรมกำร 

 น.ส.สุกัญญำ  ซำชิโย   กรรมกำร 

 น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 น.ส.อินทิรำ  จั่นโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี 1. ประชำสมัพันธ์หลักสูตร  และแนะแนวนักเรียนประถมศึกษำปทีี่ 6  ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

         2. แจกเอกสำรกำรสมัคร/คู่มือกำรสมัคร และเอกสำรอื่นๆ ที่โรงเรียนก ำหนด 

5.คณะกรรมการนกัเรียนชัน้ ม.1, 4 ระหว่างวันที ่20 – 24  มีนาคม  2558 

 5.1 คณะกรรมการกลางรบัสมคัรนักเรียน 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

นำยสมชัย      ก้องศักดิ์ศรี ประธำนทีป่รึกษำ / /    

นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ รองประธำนทีป่รกึษำ, ประธำนทีป่รกึษำ /  /   

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์ รองประธำนทีป่รกึษำ, ประธำนทีป่รกึษำ /   /  

นำงปำนทิพย์  สุขเกษม รองประธำนทีป่รกึษำ, ประธำนทีป่รกึษำ /    / 

นำยสมพร      ทีปจิรงักูล รองประธำนทีป่รกึษำ /    / 

นำยอ ำนวย    ศรีตระกูลทรัพย ์ กรรมกำรกลำง   / /  

นำยคมสันต์   ตันติพัฒนะมนตร ี กรรมกำรกลำง   / /  

นำยศิริชัย      จันทะพงษ์ กรรมกำรกลำง / /    

นำยพงษ์อนันต์ เซ่งไพเรำะ กรรมกำรกลำง / /    

 

หน้าท่ี  1. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัตงิำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

          2.ท่ีปรึกษา ท ำหน้ำที่ ให้ค ำปรกึษำ แนะน ำ/แก้ไข้ปัญหำเกีย่วกับกำรรับสมัคร และควบคุมกำรรบัสมัคร 

           แต่ละวันให้มีควำมเรียบรอ้ย 

          3. กรรมการกลาง ท าหน้าท่ี ตัดสินปญัหำอันเกิดจำกกำรรบัสมัคร 
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5.2 คณะกรรมการด าเนินการรบัสมคัรนักเรียน 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

1.นำยพิรำม       ภูมิวิชิต หัวหน้ำประจ ำวัน /     

2.นำงณัฏฐ์ธยำน์  สนั่นไหว รองหัวหน้ำประจ ำวัน /     

3.นำงโสภำ        พงศ์เทพูปถัมภ์ หัวหน้ำประจ ำวัน  /    

4.น.ส.ฝนทอง     ศิริพงษ์ รองหัวหน้ำประจ ำวัน  /    

5.นำยปุ้ย          คงอุไร หัวหน้ำประจ ำวัน   /   

6.น.ส.ทัศนีย์      วงค์เขียว รองหัวหน้ำประจ ำวัน   /   

7.นำยเล็ก         สินวิชัย หัวหน้ำประจ ำวัน    /  

8.น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ รองหัวหน้ำประจ ำวัน    /  

9.นำยสมจิตร์     แพทย์รัตน์ หัวหน้ำประจ ำวัน     / 

10.นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง รองหัวหน้ำประจ ำวัน     / 

 

หน้าท่ี   1. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัตงิำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

 2. รับเอกสำรกำรรับสมัครจำกกลุม่บริหำรงำนวิชำกำร เพือ่ใช้ในกำรด ำเนินกำรแตล่ะวัน 

 3.ประสำนงำนให้กำรรับนกัเรียนในแต่ละวันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 4.รวบรวมเอกสำร รำยช่ือผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันและรำยงำนสรุปจ ำนวนนักเรียนที่มำสมัครใน 

            แต่ละวันแก่ประธำนกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมแบบรำยงำนที่โรงเรียนก ำหนด 
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5.3 คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์/ตรวจใบแจ้งความจ านง/ใบสมัคร 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

1.น.ส.อนุศรำ        บุญหลมิ  

 

รำยช่ือล ำดับที่ 1-7 ประชำสัมพันธ์/ตรวจ

ใบแจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร  นักเรียน

ระดับช้ัน  ม.1 

/ / / /  

2.น.ส.จุฬำลักษณ์    วงศ์ค ำจันทร์ / / /  / 

3.น.ส.วิลัยภรณ์       ปิยะวงค์ / / / /  

4.น.ส.มลิวรรณ       ไชยรักษ์ / / /  / 

5.น.ส.พรสุดำ         มินส ำโรง /   / / 

6.น.ส..วิไลรักษ์        กระลำม /   / / 

7.น.ส.จำรุวรรณ      จันทะรำม /   / / 

8.น.ส.เยำวรัตนำ     พรรษำ รำยช่ือล ำดับที่ 8-11 ประชำสัมพันธ์/

ตรวจใบแจง้ควำมจ ำนง/ใบสมัคร  

นักเรียนระดับช้ัน  ม.4 

/ /  / / 

9.น.ส.ศิรำภร         นำบุญ /  / / / 

10.น.ส.ศศิธร         เมืองมลู / /  / / 

11.น.ส.อินทิรำ       จั่นโต /  / / / 

12 กรรมกำรนักเรียน  15 คน ช่วยเหลือคณะครทูี่เป็นกรรมกำร / / / / / 

 

หน้าท่ี  1. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัตงิำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

 2.ประชำสมัพันธ์กำรรับสมัคร ให้ข้อมลู ตอบข้อซกัถำม แนะน ำกำรกรอกใบแจ้งควำมจ ำนงและใบสมัคร 

 3.ตรวจควำมถูกต้องของใบแจง้ควำมจ ำนง และเอกสำรหลักฐำน 

 4.แจกบัตรคิว และบันทกึช่วยจ ำ 

 5.แนะน ำนักเรียนส่งคณะกรรมกำรตรวจหลกัฐำน 
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5.4 คณะกรรมการตรวจหลกัฐานการสมัคร 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

1.นำงกำญจนำ     สินวิชัย รำยช่ือล ำดับที่ 1-8  ตรวจหลักฐำน

นักเรียนช้ัน ม.1 

/  /  / 

2.น.ส.มณทิพย์     เจริญรอด / /  /  

3.น.ส.ภัทรนุช      ค ำดี /  /  / 

4.น.ส.นิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย / /  /  

5.นำงล ำพอง        พูลเพิ่ม / /  /  

6.นำงนวรัตน์       นำคะเสนีย์กุล / /  /  

7.น.ส.ลักษณำ      อังกำบส ี /  /  / 

8.นำยนิพนธ์        พจนสุวรรณชัย /  /  / 

9.นำยณรงค์        หนูนำรี รำยช่ือล ำดับที่ 9-12 8  ตรวจหลักฐำน

นักเรียนช้ัน ม.4 

/  /  / 

10.นำงพิมพส์ุภัค   บุบผำ / /  /  

11.นำงจุฑำมำศ    วำนิชชัง / /  /  

12.น.ส.เสำวนีย์    จิระสุทธ์ิตระกลู /  /  / 

 

หน้าท่ี   1. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัตงิำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

 2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้ 

2.1) ใบแจ้งควำมจ ำนง (ม.1) /ใบสมัคร (ม.4) 

2.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครอง ให้น ำฉบบับจริงมำแสดงพร้อมส ำเนำเอกสำร  1  ชุด  

      และผู้ปกครองลงช่ือรับรองส ำเนำ 

2.3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระกับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) (ถ้ำมี) 

2.4) นักเรียน ม.1  

 - หลักฐำนกำรจบช้ันประถมศกึษำปีที ่6 หรือเทียบเท่ำ  หรอืหลกัฐำนที่แสดงว่ำก ำลงัศึกษำอยู่ใน 

             ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 หรอืเทยีบเท่ำ พร้อมส ำเนำ เอกสำร  จ ำนวน 1 ชุด  

             และลงช่ือรับรองส ำเนำ 
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 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนที่แสดงควำมสมัพันธ์กับนกัเรียนกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร 

                    (ให้น ำฉบบับจริงมำแสดงพร้อมส ำเนำเอกสำร 1 ชุด และลงช่ือรับรองส ำเนำ) 

- แบบค ำร้องขออนุโลมมีสทิธิสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ (กรณีคุมสมบัติไม่ครบ) 

- แบบค ำร้องขอสมัครนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษ (กรณีขอสมคัรนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)                                                

- แบบค ำร้องขอสมัครนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพเิศษ (กรณีขอสมัครนกัเรียนที่มีควำมสำมำรถพเิศษ) 

  ให้ตรวจสอบข้อมลู และระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงว่ำนักเรียนมีคุณสมบัตเิป็นนักเรียนประเภทใด  

  (ในเขต, นอกเขต), ควำมสำมำรถพิเศษ, เงื่อนไขพิเศษ)  

 นักเรียน ม.4   

- หลักฐำนกำรจบช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรอืเทียบเท่ำ 

  หรือก ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำที่ป ี3  ปีกำรศึกษำ 2557   หรอืเทียบเท่ำ  

  พร้อมส ำเนำเอกสำร   จ ำนวน 1 ชุด และลงช่ือรับรองส ำเนำด้วย  

 2.5) รูปถ่ำยขนำด 1-2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ( แต่งเครื่องแบบนกัเรียน ) 

 2.6) หลักฐำนอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ฯลฯ พร้อมส ำเนำเอกสำรจ ำนวน 1 ชุดและลงช่ือรบัรองส ำเนำ 

5.5 คณะกรรมการรวบรวมบนัทกึข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมคัร 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

1.นำยสมุฏฏ์ิ         ภำษำดี รำยช่ือล ำดับที่ 1-7  รวบรวมบันทึก

ข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร

นักเรียนช้ัน ม.1 

/  / / / 

2.น.ส.บรรจง        นำคสุวรรณ์ / /  / / 

3.น.ส.ภำนุมำศ      ชำติทองแดง /  / / / 

4.นำยภำคภูมิ        แก้วเย็น / /  / / 

5.นำยสิทธิชัย        มำโนชญ์กุล / /  / / 

6.น.ส.เสำวลกัษณ์   สันติธรรมเมธี / /  / / 

7.นำยวัชระ           เต๋งเจริญสุข /  / / / 

9.นำยธรัตน์          บัลลังค์โพธ์ิ รำยช่ือล ำดับที่ 9-10  รวบรวมบันทึก

ข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร

นักเรียนช้ัน ม.4 

/ / / / / 

10.น.ส.มีนำ          โอษฐงำม 

 

/ /  / / 
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รายช่ือกรรมการ 

 

 

หน้าที ่

วันที่มาปฏิบตัิงาน 

เดือนมีนำคม 2558 

20 21 22 23 24 

11.น.ส.สุกัญญำ       ชำซิโย  รำยช่ือล ำดับที่ 11-12  เก็บเอกสำร

นักเรียนช้ัน ม.1 

/  / / / 

12.น.ส.รัตยำ          ร่ำงกำยดี / /  / / 

13.น.ส.สุกัญญำ      มหำฤทธ์ิ รำยช่ือล ำดับที่ 13-14  เก็บเอกสำร

นักเรียนช้ัน ม.4 

/  / / / 

14.น.ส.วรำลี          สินธุวำ / /  / / 

 

 หน้าท่ี   1. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัตงิำนตั้งแต่เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 

  2. กรรมการบันทึกข้อมูล   

 - ตรวจสอบใบสมัครผูส้มัครรำยบุคคลตำมรำยละเอียดที่ สพม.2  ก ำหนด  โดยเรียงจำกเลขที่ใบแจ้ง 

   ควำมจ ำนง  ตรวจสอบข้อมลูจริง กบัข้อมลูที่นักเรียนกรอกมำผ่ำนระบบ ONLINE 

 - บันทึกระบุหลักฐำนที่ใช้สมัคร ประเภทของนักเรียนตำมทีก่รรมกำรตรวจสอบระบุ 

 - บันทึกรำยช่ือโรงเรียนที่นักเรียนยินดีให้เกลี่ย (โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถัมภ์), โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง 

             โรงเรียนประทุมคงคำ และโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย ) 

 - เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะออกเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยระบ ุ

   ห้องสอบให ้

 - สั่งเครื่องพิมพ์ใบสมัครออกมำให้นกัเรียนลงลำยมือช่ือผูส้มคัร 

 - สั่งเครื่องพิมพ์ พมิพ์รำยช่ือผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันน ำส่งหัวหน้ำกำรรับสมัคร 

      3 .กรรมการเก็บเอกสาร  

 - ติดรูปถ่ำยของนักเรียนที่ส่วนบนขวำของใบสมัคร 1 รูป และทีบ่ัตรประจ ำตัวสอบ ส่วนล่ำง 2 รูป  

            ตัดส่วนที่เป็นบัตรประจ ำตัวผู้สอบสมัคร 2 ใบ ออกให้นักเรียน 1 ใบ ใช้เป็นหลักฐำนติดต่อกบัโรงเรียน 

            ตลอดช่วงกำรสมัครเข้ำเรียนต่อ ม.1 อีก 1 ใบเกบ็เป็นหลักฐำนที่โรงเรียน 

 - จัดเก็บใบแจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร/เอกสำรหลกัฐำน แยกประเภทตำมคุณสมบัตินักเรียน 
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6.คณะกรรมการด าเนนิการคดัเลอืกนกัเรียนความสามารถพิเศษ วันที่  23 มีนาคม 2558  

6.1 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำฟุตซอล 

 นำยเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  ประธำนกรรมกำร 

 นำยประยรู  เสำวด ี   กรรมกำร 

 นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมกำร 

 นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.2 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำเทควันโด้ 

 นำยณรงค์  หนูนำร ี   ประธำนกรรมกำร 

 นำยวรพจน ์  อุทยำนำนนท ์  กรรมกำร 

 นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.3 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป ์

 นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  ประธำนกรรมกำร 

 นำงณัฏฐ์ธยำน ์  สนั่นไหว   กรรมกำร 

6.4 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย 

 น.ส.ชลิตำ  บุญรกัษำ  ประธำนกรรมกำร 

 นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 

6.5 นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรสีำกล ( วงโยธวำทิต ) 

 นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  ประธำนกรรมกำร 

 นำยรุ่งรดิศ  จันทรจ์ ำปำ  กรรมกำร 

 นำยโสภณ  เติมโชคทรพัย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1. ก ำหนดเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก 

 2.จัดท ำแบบประเมินเพือ่คัดเลอืกนักเรียนควำมสำมำรถพเิศษแต่ละประเภท 

 3.รับรำยงำนตัวนักเรียนทีส่มัคร 

 4.ด ำเนินกำรคัดเลือกนกัเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้วยควำมยุติธรรม  โปรง่ใส   และตรวงสอบได ้

5.รำยงำนรำยช่ือนกัเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแก่ฝ่ำยบรหิำรเพื่อประกำศผลคัดเลือกให้นักเรียนทรำบภำยใน

วันที่ 25  มีนำคม 2558 
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7.คณะกรรมการด าเนนิการสอบคดัเลือก ม.1 และ ม.4 วันที่  28 และ 29 มีนาคม 2558 

 7.1 คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบคัดเลือก 

  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

  น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

   

             วันที่ 28  มีนำคม  2558 ( ม.1 )         วันที่ 29  มีนำคม  2558 ( ม.4 ) 
       นำยพิรำม    ภูมิวิชิต    นำยสำธิต          แก้วศรีทัศน์ 
       นำยสุวิท      ปิ่นอมร    นำยสุวิท           ปิ่นอมร 

  นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำร 

  น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 

  น.ส.อินทิรำ จั่นโต   กรรมกำร 

  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม   กรรมกำร 

  น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม  กรรมกำร 

  น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ  กรรมกำร  

  น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่  1.จัดเตรียมซองอปุกรณ์ของซองกระดำษค ำตอบ 

2.ดูแลจัดข้อสอบ กระดำษค ำตอบ และก ำกับให้กำรสอบด ำเนินไปตำมก ำหนดเวลำในกำรสอบ 

3.ตรวจกระดำษค ำตอบที่กรรมกำรก ำกบัห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

4.ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนที่มำสอบ /ขำดสอบ 

 7.2 กรรมการประจ าอาคาร   

  นำยพิรำม ภูมิวิชิต   หัวหน้ำ 

  นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  ผู้ช่วย 

  นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง   ผู้ช่วย 
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หน้าท่ี   1.เรียกแถวนักเรียนเพื่อนเคำรพธงชำติและสวดมนต์ โดยให้นักเรียนเข้ำแถวตำมห้องสอบ 

2.ประชำสมัพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงหอ้งสอบ แนวปฏิบัติในกำรสอบ และเรือ่งแจง้จำกโรงเรียน 

3.ส ำรวจครูผูก้ ำกับห้องสอบ ในอำคำรที่รบัผิดชอบ เวลำ 8.30 น. และแจ้งกองกลำง 

4.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบในกองกลำงเมื่อมปีัญหำ 

7.3 กรรมการรับ- ส่งข้อสอบ 

  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  หัวหน้ำ 

  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   ผู้ช่วย  

  นำยสมศักดิ ์ สวนสุข   ผู้ช่วย 

  นักกำร-ภำรโรง    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  1.น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้ แจกกรรมกำรก ำกบัห้องสอบ  

ตำมก ำหนดเวลำ ในกำรตำรำงสอบ 

2.จัดเกบ็ซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบและน ำส่ง

กองกลำง 

3.ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 

4.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับหอ้งสอบกับกองกลำงเมื่อมีปญัหำ 

 7.4 คณะกรรมการก ากับห้องสอบคัดเลือก ม.1 วันท่ี 28 มีนาคม 2558   (เวลา 07.30-13.30 น.) 

 - นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

ห้องสอบท่ี   ห้อง        กรรมกำรคนที ่1               กรรมกำรคนที่  2                                 
   1 741 น.ส.อรสำ               ชำติรัมย์ นำงธนภร                  เนตรสว่ำง 

2 742 นำยรัชกฤต             ภูธนคณำวุฒิ น.ส.รุ่งตะวัน              ทำโสต 
3 743 น.ส.มวำรี                ใจชูพันธ์ นำยอำทิตย ์               โสตถิรัตนพันธ์ 

4 744 นำงธัญญำ              สติภำ นำยอุตสำห์                สังขรัตน์ 

5 745 น.ส.พอพิศ              แก้วคูณ นำยเล็ก                    สินวิชัย 

6       746 น.ส.ฌัชชำ              ปัญญำเมำ น.ส.สุวรรณี                พิริยะประทำน 

7 747 นำยปุ้ย                  คงอุไร นำงสุมิตรำ                สุวรรณธำดำ 

8 748 นำยสุเนตร              ศรีใหญ่ น.ส.วณิชชำ               เอนกวิชวิทยำ 

9 751 นำงกำญจนำ            ศิริมหำ นำยปวิตร                  สมนึก 

10 752 นำยสุชำติ             รัตนเมธำกูร นำงบุญเยี่ยม              พิทักษ์วงค์ 



                                                         - 13 - 

ห้องสอบท่ี   ห้อง        กรรมกำรคนที ่1               กรรมกำรคนที่  2                                 
11 753 นำยสุมังครัตน์        โคตรมณี น.ส.นิชำ                 แสงทอง 

12 754 นำยมนตรี            สุขสวัสดิ ์ นำงชนิสรำงค์          ปรำกฏช่ือ 

 

 - นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี 

ห้อง
สอบท่ี 

ห้อง        กรรมกำรคนที1่               กรรมกำรคนที่ 2                                 

1 755 น.ส.สุทธิดำ            แซ่หล่อ น.ส.ปรัชญำ             กำรรักษำ 
2 756 น.ส.กมลรัตน์         ตระกูลสถิตย์มั่น นำงวรำภรณ์            แก้วเชำว์รัมย์ 
3 757 น.ส.กวิณวัณณ์       กำฬดิษฐ์ นำงพรพรรณ           ยวดย่ิง 

4 758 น.ส.อรวรรยำ         ภำคค ำ น.ส.จิตรลดำ            อินทรขุนทศ 

5 761 นำยจักรกฤษณ์       ชัยปรำโมทย ์ น.ส.จิรำ                 จั่นเล็ก 

6 762 นำยสมจิตร์            แพทย์รัตน์ น.ส.กุณฑลี              เจษฎำวัลย์ 

7 763 น.ส.ภัทรนันท์         แดนวงศ์ น.ส.มยรุี                  มิ่งมงคล 

8 764 น.ส.ชลิตำ             บุญรักษำ น.ส.นงพร                จู่พิชญ์ 

9 765 ว่ำที่ ร.ต.กิ่งกมล      ชูกะวิโรจน์ นำยศุภกิจ                หนองหัวลิง      

10 766 น.ส.พรรนิภำ          สีลำโส  นำยเพชร                 สำระจันทร ์

11 155      767  นำงเกษรำ             ก้องศักดิ์ศรี น.ส.วันนภำ             สำยพิมพิน 
12 768 นำงทัศนีย์             วงค์เขียว น.ส.วิลัยภรณ์           ปิยะวงค์ 

 

7.5 คณะกรรมการก ากับห้องสอบคัดเลือก ม.4 วันท่ี 29 มีนาคม 2558   (เวลา 07.30-13.30 น.) 

 

ห้องสอบท่ี ห้อง        กรรมกำรคนที1่               กรรมกำรคนที่ 2                                 
   1 741 นำยทินกร               พำนจันทร ์ นำงสุภำภรณ์             ภู่ระหงษ์ 

2 742 นำยเศรษฐโสรช         ช่ืนอำรมย์     นำงอุษณีษ์               อึ้งวิฑูรสถิตย์       
3 743 น.ส.กลุยำ                บูรพำงกรู น.ส.อุษำ                  นะแน่งน้อย 

4 744 ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ          เซียะสวัสดิ์         นำงธนภร                 เนตรสว่ำง 

5 745 นำงกำญจนำ            ศิริมหำ นำยอำทิตย์               โสตถิรัตนพันธ์ 
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หน้าท่ี 1.ดูแลนักเรียนเข้ำแถวเคำรพธงชำติและสวดมนต์ 

 2.กรรมการคนท่ี 1 ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนที่แถว และรบันักเรียนจำกแถวพำไปที่หอ้งสอบ 

   กรรมการคนท่ี 2 ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ/รบัข้อสอบที่กองกลำง 

 3.ก ำกับห้องสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบทีก่ ำหนด 

 4.ให้ปฏิบัตหิน้ำที่ก ำกบัหอ้งสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอยำ่งเครง่ครัด 

 5.จัดห้องสอบตำมล ำดับเลขที่นัง่สอบใหเ้รียบรอ้ย 

 6.ตรวจดูกำรเขียนและฝนรหสัเลขประจ ำตัวสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรำยวิชำ 

 7.จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขที่นอ้ยไปหำมำก เกบ็ใสซ่องกระดำษค ำตอบ 

 8.น ำกระดำษค ำตอบและข้อสอบส่งกองกลำงหลงัเกบ็เสร็จแต่ละวิชำ 

 9.ห้องสอบท่ีไม่มีนักเรียนเข้าสอบให้กรรมกำรคุมสอบท ำหน้ำที่กรรมกำรส ำรอง ประจ ำทีส่ ำนักงำน 

            กลุ่มบรหิำรวิชำกำร 

8. คณะกรรมการตรวจข้อสอบจัดท าผลการสอบ 

    นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.เสำวลกัษณ์      สันติธรรมเมธี  กรรมกำร นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์  กรรมกำร 

น.ส.ธัญญำรัตน์       พิมสำ  กรรมกำร  

    น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  1.ตรวจข้อสอบ  บันทึกคะแนนและจัดท ำผลกำรสอบ  เพื่อรำยงำนขอควำมเห็นชอบจำกประธำน 

           คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 2.ประกำศผลกำรสอบ นักเรียนที่สอบได้ เวลำ 08.30 – 15.00 น. ณ   ป้ำยประกำศกำรรับสมัคร 

            นักเรียน ดังนี้ 

   ระดับช้ัน ม.3 เดิม ต่อ ม.4  วันท่ี 15  มีนาคม   2558 

   ระดับช้ัน ม.1     วันท่ี  2  เมษายน   2558 

   ระดับช้ัน ม.4                 วันท่ี  3  เมษายน   2558  

9. คณะกรรมการรบัรายตัวนักเรียนทีผ่่านการคัดเลอืกทกุประเภท  ณ หอประชุมโรงเรียน 

   วันท่ี  15    มีนาคม   2558   นักเรียน ม.3 เดิม ต่อ ม.4 

   วันท่ี    2   เมษายน  2558   นักเรียน ม.1 ทุกประเภท 

   วันท่ี    6   เมษายน  2558   นักเรียน ม.4 ทุกประเภท 

 



- 15 -  

9.1 คณะกรรมกำรรบัรำยงำนตัวนักเรียน ม.3 เดิม ต่อ ม.4  วันท่ี  15 มีนาคม 2558 เวลำ 9.00 – 12.00 น. 

     หอประชุมโรงเรียน 

   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ศริพิร โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.วรำล ี สินธุวำ  กรรมกำร  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  กรรมกำร 

น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำร  น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  กรรมกำร  

น.ส.เกวล ี บุญบำ  กรรมกำร  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมกำร 

น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ กรรมกำร  น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร 

น.ส.สุทธิดำ แซ่หลอ่  กรรมกำร  น.ส.ปรัชญำ กำรรกัษำ กรรมกำร 

   น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1. รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมวันเวลำที่ก ำหนด 

 2. แจกเอกสำรกำรนัดหมำย  และใบมอบตัวนักเรียน 

 3. สรุปรำยช่ือผูร้ำยงำนตัวสง่กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

9.2 คณะกรรมกำรรบัรำยงำนตัวนักเรียน ม.1 ทุกประเภท วันท่ี 2 เมษายน  2558 เวลำ 9.00-12.00 น.  

    หอประชุมโรงเรียน 

   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
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กลุ่มที ่ กรรมกำรคนที่ 1 กรรมกำรคนที่ 2 

1 น.ส.มวำรี                   ใจชูพันธ์ น.ส.จิตรลดำ              อินทรขุนทศ 

2 นำยเศรษฐโสรช           ช่ืนอำรมย์ น.ส.สุทธิดำ               แซ่หล่อ 

3 นำยสมพร                  โพธ์ิศรี น.ส.ปรัชญำ              กำรรักษำ 

4 น.ส.พรรนิภำ               สีลำโส น.ส.กลุยำ                 บูรพำงกูร 

5 นำยสำธิต                   แก้วศรีทัศน์ ว่ำ ร.ต.กิ่งกมล           ชูกะวิโรจน ์

6 น.ส.มยรุี                    มิ่งมงคล น.ส.ชลิตำ                 บุญรักษำ 

7 น.ส.นงพร                   จู่พิชญ์ น.ส.กมลรัตน์             ตระกูลสถิตย์มั่น 

8 นำงกุณฑลี                  เจษฎำวัลย์ นำยสุชำติ                 รัตนเมธำกูร 

9 นำยเพชร                    สำระจันทร ์ น.ส.อวรรยำ              ภำคค ำ 

10 นำยศุภกิจ                   หนองหัวลิง น.ส.กวิณวัณณ์           กำฬดิษฐ์ 

    

   นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1.กรรมการคนท่ี 1 รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รบักำรคัดเลอืกตำมวันเวลำที่ก ำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย 

 2.กรรมการคนท่ี 2 เก็บเงินค่ำกจิกรรมเตรียมควำมพรอ้มกอ่นเปิดภำคเรียน  

 3.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงนิ น ำส่งกลุม่บริหำรวิชำกำร 

 4.สรปุรำยช่ือผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบรหิำรวิชำกำร 

 

9.3คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4 ทุกประเภท วันท่ี 6 เมษายน 2556 เวลำ 9.00 – 12.00 น. 

   หอประชุมโรงเรียน 

    นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
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กลุ่มที ่ กรรมกำรคนที่ 1 กรรมกำรคนที่ 2 

1 น.ส.จิรำ                   จั่นเล็ก น.ส.ภัทรนันท์               แดนวงศ์ 

2 นำงนลินพร               สมสมัย นำยจักรกฤษณ์             ชัยปรำโมทย ์

3 นำงทิพย์จันทร์           หงษำ นำยสุมังครัตน์              โคตรมณี 

4 นำงชนิสรำงค์            ปรำกฏช่ือ นำยอภิวัฒน์                บุญอ่อน 

5 น.ส.อุษำ                  นะแน่งน้อย นำงธัญญำ                  สติภำ  

6 นำงวรำภรณ์              แก้วเชำว์รัมย์ นำยไพโรจน์                อินต๊ะภำ 

7 นำงพรพรรณ             ยวดย่ิง น.ส.เกวลี                   บุญบำ 

8 น.ส.วณิชชำ                เอนกวิชวิทยำ น.ส.อรสำ                   ชำติรัมย์ 

 

    นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1.กรรมการคนท่ี 1 รับรำยตัวนักเรียนที่ได้รบักำรคัดเลอืกตำมวันเวลำที่ก ำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย 

 2.กรรมการคนท่ี 2 เก็บเงินค่ำกจิกรรมเตรียมควำมพรอ้มกอ่นเปิดภำคเรียน  

 3.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงนิ น ำส่งกลุม่บริหำรวิชำกำร 

 4.สรปุรำยช่ือผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบรหิำรวิชำกำร 

10. คณะกรรมการรับมอบตัวนกัเรียน   

  ม.1 วันท่ี  8  เมษายน  2558 เวลา  08.30 – 12.00 น. 

  ม.4 วันท่ี  9  เมษายน  2558 เวลา  08.30 – 12.00 น. 

 10.1 คณะกรรมกำรรบัลงทะเบียนนักเรียนที่มำมอบตัว   

   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
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น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง กรรมกำร  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  กรรมกำร 

น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม กรรมกำร  น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  กรรมกำร  

น.ส.วรำล ี สินธุวำ  กรรมกำร  น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.ปรัชญำ กำรรกัษำ กรรมกำร  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมกำร 

น.ส.ศศิธร        เมืองมูล  กรรมกำร  น.ส.สุทธิดำ แซ่หลอ่  กรรมกำร 

กรรมกำรนกัเรียน  5 คน  กรรมกำร 

   นำยพิรำม ภูมิวิชิต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   รับลงทะเบียนนักเรียนนักเรียนที่มำมอบตัว วันที่ 8 เมษำยน (ม.1) และวันที่ 9 เมษำยน 2558 (ม.4) 

 

10.2 คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  พิธีกร  และต้อนรับ 

   นำงทองกรำว เสนำขันธ์  ประธำนกรรมกำร 

   นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 

   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธำนกรรมกำร 

   นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

นำยเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร นำยเล็ก  สินวิชัย  กรรมกำร 

น.ส.ภัทรนุช    ค ำดี  กรรมกำร นำงกำญจนำ สินวิชัย  กรรมกำร 

น.ส.มณทพิย์   เจริญรอด กรรมกำร น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 

นำงล ำพอง     พูลเพิ่ม กรรมกำร นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ กรรมกำร 

นำยณรงค์      หนูนำรี กรรมกำร น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี กรรมกำร 

นำงพิมพส์ุภัค  บุบผำ  กรรมกำร นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร 

   นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์                      กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  เป็นพิธีกรและต้อนรับผู้ปกครองนกัเรียนที่มำประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนในวันทีก่ ำหนด 
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10.3 กรรมกำรรบัมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่  8 เมษำยน 2558 

ที่ ห้อง กรรมกำรคนที่ 1 กรรมกำรคนที่ 2 กรรมกำรคนที่ 3 กรรมกำรคนที่ 4 

1 741 นำงชนิสรำงค์  ปรำกฏชื่อ นำงทิพย์จันทร์   หงษำ น.ส.อรสำ     ชำติรัมย ์ น.ส.กวิณวัณณ์ กำฬดิษฐ์ 

2 742 นำงสุภำภรณ์   ภู่ระหงษ์ นำยศุภกิจ   หนองหัวลิง น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์ ว่ำที่รต.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ 

3 743 นำยเล็ก         สินวิชัย น.ส.มยุรี       ม่ิงมงคล น.ส.ชลิตำ    บุญรักษำ น.ส.พอพิศ    แก้วคูณ 

4 744 นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศรี นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ นำยสุชำติ   รัตนเมธำกูร นำยสำธิต   แก้วศรีทัศน์ 

5 745 น.ส.อุษำ      นะแน่งน้อย นำยมนตรี     สุขสวัสดิ์ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ น.ส.พรรนิภำ  สีลำโส 

6 746 นำยอุตสำห์   สังขรัตน์ น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน น.ส.เกวลี     บุญบำ น.ส.มวำรี     ใจชูพันธ์ 

7 747 นำงอุษณีษ์    อ่อนลมูล นำงสุมิตรำ  สุวรรณธำดำ นำยสุเนตร    ศรีใหญ ่ นำงกุณฑลี   เจษฎำวัลย์ 

8 748 นำงนลินพร  สมสมัย   ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ น.ส.จิตรลดำ  อินทรขุนทศ 

9 751 นำงพจมำน    ชีววัฒนำ น.ส.จิรำ    จ่ันเล็ก นำยอภิวัฒน์   บุญอ่อน นำยสมพร     โพธ์ิศร ี

10 752 น.ส.รุ่งตะวัน   ทำโสต นำยเพชร  สำระจันทร์ นำยรัชกฤต    ภูธนคณำวุฒิ นำยเศษฐโสรช  ชื่นอำรมย์ 

หน้าท่ี  1. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

     2. กรรมการคนท่ี 1 และ 2  รับเอกสำรกำรมอบตัว , ตรวจเอกสำรและหลักฐำนกำรมอบตัวให้ถูกต้อง 

             และรวบรวมเอกสำรสง่ทีส่ ำนักงำนวิชำกำร 

     3. กรรมการคนท่ี 3  เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องโสตทัศนศึกษำ  

         4. กรรมการคนท่ี 4  เก็บเงินสมำคมฯ       น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องโสตทัศนศึกษำ 

10.4 กรรมกำรรบัมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่  9 เมษำยน 2558 

ที่ ห้อง กรรมกำรคนที่ 1 กรรมกำรคนที่ 2 กรรมกำรคนที่ 3 กรรมกำรคนที่ 4 

1 221 นำงอุษณีษ์      อ่อนลมูล น.ส.วณิชชำ เอนกวิชวิทยำ น.ส.รุ่งตะวัน   ทำโสต น.ส.สุทธิดำ  แซ่หล่อ 

2 222 นำยมนตรี      สุขสวัสดิ์  นำงแสนสุข    ค ำแก้ว น.ส.อรวรรยำ   ภำคค ำ น.ส.ปรัชญำ  กำรรักษำ 

3 223 นำงธนภร       เนตรสว่ำง น.ส.อัญชลี    เขมะประภำ นำยไพโรจน์    อินต๊ะภำ น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ 

4 231 นำงพรพรรณ   ยวดยิ่ง นำยอุตสำห์    สังขรัตน์ น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ น.ส.เกวลี    บุญบำ 

5 232 นำงกำญจนำ   ศิริมหำ นำงพจมำน    ชีววัฒนำ น.ส.พนิดำ       ยอดรัก นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ 

6 233 นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย์ นำงธัญญำ       สติภำ น.ส.วชิรำภรณ์  สันตวงษ์ นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี 

7 234 น.ส.นงพร       จู่พิชญ์  นำยปวิตร    สมนึก ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ น.ส.พอพิศ      แก้วคูณ 

8 235 น.ส.วันนภำ     สำยพิมพิน นำงสุมิตรำ   สุวรรณธำดำ น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน นำงปทุม       โศภำคนี 
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หน้าท่ี  1. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

     2. กรรมการคนท่ี 1 และ 2  รับเอกสำรกำรมอบตัว , ตรวจเอกสำรและหลักฐำนกำรมอบตัวให้ถูกต้อง 

             และรวบรวมเอกสำรสง่ทีส่ ำนักงำนวิชำกำร 

     3. กรรมการคนท่ี 3  เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องโสตทัศนศึกษำ  

         4. กรรมการคนท่ี 4  เก็บเงินสมำคมฯ       น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องโสตทัศนศึกษำ 

 

11. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่

   นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 

   นำยสมศักดิ ์ สวนสุข  กรรมกำร 

   นักกำรภำรโรง   กรรมกำร 

   นำยเล็ก  สินวิชัย  กรรมกำร 

 

หน้าท่ี   1. จัดสถำนที่รบัสมัคร  สอบ  รำยงำนตัว  และรับมอบตัวนกัเรียน 

 2. ดูแลนักกำรภำรโรง จัดสถำนที่ และท ำควำมสะอำดสถำนที่พร้อมกำรใช้งำนทุกวัน 

12. คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 

   น.ส.ฝนทอง    ศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 

นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร นำยสุวิท ปิ่นอมร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  1. จัดติดต้ังระบบเสียงในวันรับสมัคร วันสอบ วันรำยงำนตัว และวันมอบตัวนักเรียนใหเ้รียบรอ้ย พร้อม 

              เพื่อกำรใช้งำน 

 2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์  ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ 

 

13. คณะกรรมการจดัสวัสดกิาร 

   นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 

   นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว  รองประธำนกรรมกำร 

 น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงวันเพ็ญ   สุขสมพืช กรรมกำร 

   นำงกำญจนำ ศิริมหำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี 1.จัดบริกำรอำหำรว่ำง – อำหำรกลำงวัน – น้ ำดื่ม ส ำหรบัคณะกรรมกำรรับนกัเรียนทุกวันท ำกำร 

            จนสิ้นสุดกจิกรรม กำรรบัสมัครนักเรียน  กำรสอบคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และกำรมอบตัว 

14. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรบันกัเรียนในแต่ละวัน 

   นำยสมชัย ก้องศักดฺศร ี  ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 

   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

   นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 1. รับแบบรำยงำนที่หัวหน้ำกลุม่บริหำรวิชำกำร ส่งแบบรำยงำนที่  สพม.2  และศูนย์ประสำน 

              กำรรับสมัครนกัเรียน ตำมเบอร์โทรสำร และเว็บไซต์ที่ สพม.2 ก ำหนด 

 2. จัดป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

 3. จัดท ำป้ำยระบจุุดกำรรับสมัคร  และอื่น ๆ ให้ชัดเจน 

 4. ท ำป้ำยประกำศรำยช่ือนักเรียนที่มสีิทธ์ิสอบ  นักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือก และประกำศอื่น ๆ 

              ที่เกียวข้อง 

15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

   นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 

   นำงณัฏฐ์ธยำน์ สนั่นไหว  รองประธำนกรรมกำร 

นำยเพชร สำระจันทร ์ กรรมกำร นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกวันตำมปฏิทินกำรรบันักเรียน  กำรสอบคัดเลอืก กำรรำยงำนตัว และ 

        กำรมอบตัวนักเรียน 

16. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย 

   นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 

   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  รองประธำนกรรมกำร 

นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร    นำงพรพรรณ ยิ่งยวด  กรรมกำร 

ยำมรักษำกำรณ์   กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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17. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับนักเรียน 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร น.ส.ธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 

   น.ส.วรำล ี สินธุวำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   1. จัดท ำเครื่องมือ  เกบ็ข้อมลู  และแจกให้ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม 

 2. ประมวลผลแบบส ำรวจ และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 

 

 ให้คณะกรรมกำรแต่ละชุดปฏิบัตหิน้ำที่ให้เรียบร้อย ครบถ้วนตำมวันเวลำที่ก ำหนด 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  23   เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. 2558 

    

   สั่ง  ณ   วันที่  23    เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. 2558 

 

                                                     
                                             ( นำงวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


