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คำสัง่โรงเรียนวชริธรรมสาธติ 
ที ่030/ 2565 

เรือ่ง   แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนนิการรบันักเรยีน ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ มธัยมศึกษาปทีี ่4 ปกีารศกึษา 2565  

…………………………………………………………………………………. 
 

  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพุทธศักราช 2547 มาตรา 27 ( 1 ) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนประเภทห้องเรียน
พิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2565 ดังต่อไปนี้                                           
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ  
นายปวิช            เรืองวรัชกุล       กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม            กรรมการ 
นางสาวนฤมล     รับส่ง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด         กรรมการ  
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ วางแผน ประสานงาน ให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

2. คณะกรรมการดำเนนิการ 
    นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ  

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ  
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด กรรมการ  
นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์ กรรมการ  
นางธัญญา  สติภา  กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ  
ว่าทีร่้อยตรปีระจักษ์   จอมทอง กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ  
นางพัชรา  ไตรยวงศ์ กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ กรรมการ  
นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์ กรรมการ 
นายศราวุธ     คารมหวาน กรรมการ  
นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา กรรมการ  
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นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา  กรรมการ  
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ  
นางสาววทันยา     ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา          กรรมการ  
นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา  กรรมการ 

   นายศักรินทร์  ศรีตระกูล   กรรมการ         
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  กรรมการ  
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่ 1. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนและจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตาม    
        แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงาน   
        เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 2. พิจารณา/ตัดสินใจ แก้ปัญหา อันเกิดจากการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
3. คณะกรรมการจดัทำแผน่พบั/คูม่อืการสมัคร/ป้ายการรบัสมัคร 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการ  
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 
นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ  
นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ  
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการ   
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร  กรรมการ 
นางสาวศศิตา   อยู่ยืน   กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย กรรมการ  
นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ  กรรมการ   
นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ที ่ 1. จัดทำแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร ป้ายประกาศ การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
 2. จัดทำแบบแจ้งขั้นตอนการสมัคร และเอกสารการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
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4. คณะกรรมการควบคุมระบบการรบัสมคัรและตรวจหลกัฐาน  

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิรา   จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ  
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการ   
นางสาวศศิตา   อยู่ยืน   กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย กรรมการ  
นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา กรรมการ 

   นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี  กรรมการ 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการและเลขานุการ   
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้าที่ 1.  ให้คำปรึกษา แนะนำ/แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครแต่ละวันให้มีความเรียบร้อย 
2.  ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม แนะนำการสมัครออนไลน์ ประสานงานให้การรับนักเรียนแต่ละวันดำเนิน 
     ไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานสรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร 
3.  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐานต่อไปนี้ 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 - นักเรียนสอบเข้า ม.1 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือหลักฐานที่แสดง 
            ว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ใบรับรองผลการศึกษา) เกรด      
             เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75   
  - นักเรียนสอบเข้า ม.4 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ   
             กระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.1) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
            (ใบรับรองผลการศึกษา) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75   
  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน ) 
 - หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ  

5. คณะกรรมการประสานงาน อำนวยความสะดวกในการรบัสมคัรนักเรยีนออนไลน์ 

ที ่
 

รายชือ่กรรมการ 
 

หนา้ที ่
วนัที่มาปฏบิัตงิาน 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2565 
19  20 21 22 23 

1. นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์ หัวหน้า / / / / / 
2. นางสาวศศิธร      เมืองมูล ประสานงาน อำนวย

ความสะดวกผู้ปกครอง
ในการสมัคร  

 

  /   
3. นางอรอนงค์       ชาญรอบ      / 
4. นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา /     
5. นายศักรินทร์    ศรีตระกูล /     
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ที ่
 

รายชือ่กรรมการ 
 

หนา้ที ่
วนัที่มาปฏบิัตงิาน 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2565 
19  20 21 22 23 

6. นางสาวศศิตา  อยู่ยืน ดูแลการรับสมัคร
นักเรียนออนไลน ์

 

  / / / 
7. นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์    /  
8. นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ / /    
9. นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  /    

หนา้ที ่  1. ให้กรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องพักคอย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/หลักฐานและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย  
   เป็นรายวันโดยไฟล์เอกสารในการสมัครทุกใบต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และมีให้ครบถ้วน ดังนี้ 

นักเรียน ม.1  - หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง    
                       ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า  

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน ) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ชุด และผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนา 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ  

นักเรียน ม.4     - หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 3  ปีการศึกษา 2564   หรือเทียบเท่า  
  พร้อมสำเนาเอกสาร  และลงชื่อรับรองสำเนา  

  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน ) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง และลงชื่อรับรองสำเนา 

  - หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ 

6. คณะกรรมการดำเนนิการสอบคัดเลอืก  วนัที ่6 - 7 มีนาคม  2565 เวลา 07.30 – 16.00 น. 

6.1 คณะกรรมการประจำกองกลาง 
  นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ  
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ  
นายสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสา กรรมการ 
นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง  กรรมการ 

   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
   นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ที ่ 1.  จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอบ แผนผังที่นั่งสอบให้ครบถ้วน เพียงพอ 

2. จัดเตรียมข้อสอบที่รับมอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ พร้อมให้นักเรียนสอบ  
3.  แจกข้อสอบให้กรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
4.  ดูแลการสอบ และการกำกับการสอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
5.  ตรวจเช็คกระดาษคำตอบของนักเรียน ที่กรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้องครบถ้วนและ  
    นำส่งคณะกรรมการข้อ 6.2 
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6.  ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

6.2 คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ 
  นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา ประธานกรรมการ 

นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์  กรรมการ  
นางสาวสุภิดา  โลเกษ  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  จันทะคร กรรมการ  
นางสาวประภาศิริ   อุทัยศรี  กรรมการ 

  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่ 1.  ตรวจข้อสอบบันทึกคะแนน จัดทำผลการสอบ รายงานขอความเห็นชอบจากประธาน 

            คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.  ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบได ้ณ ป้ายประกาศโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน 

    ชัน้ ม.1 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT และ IEP  ภายในวนัที ่9 มนีาคม 2565 
ชัน้ ม.4 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT   ภายในวนัที ่9 มนีาคม 2565 

6.3 คณะกรรมการกำกบัหอ้งสอบ ระดบั ม.1 วนัที ่6 มนีาคม 2565 เวลา 07.30 -15.30 น. 
- สอบคัดเลอืกนักเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ ICT ม.1 

หอ้งสอบที ่1  หอ้ง 341 1. นางสาววณิชชา อเนกวิชวทิยา 2. นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ 
หอ้งสอบที ่2  หอ้ง 342 1. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์  2. นายธีระพงษ์  มวานนท ์
หอ้งสอบที ่3  หอ้ง 343 1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  2. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง 
หอ้งสอบที ่4  หอ้ง 344 1. นางสาวจีระภา ชินภักดี  2. นางสาววราลี  สินธุวา 

- สอบคัดเลอืกนักเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ IEP ม.1 
หอ้งสอบที ่5  หอ้ง 331 1. นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  2. นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 
หอ้งสอบที ่6  หอ้ง 332 1. นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์  2. นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 
หอ้งสอบที ่7  หอ้ง 333 1. นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  2. นายชนินทร์ บัวแจ้ง 
หอ้งสอบที ่8  หอ้ง 334 1. นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  2. นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร 

 6.4 คณะกรรมการกำกบัหอ้งสอบ ระดบั ม.4 วนัที ่7 มนีาคม 2565 เวลา  07.30 - 15.30 น. 

- สอบคัดเลอืกนักเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ ICT ม.4 
หอ้งสอบที ่1  หอ้ง 331 1. นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว  2. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 
หอ้งสอบที ่2  หอ้ง 332 1. นางสาวเยาวรัตนา พรรษา  2. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล 

หนา้ที ่ 1. กรรมการคนที่  1 ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาติ  และนำนักเรียนไปที่ห้องสอบ 
  กรรมการคนที ่ 2 รับซองข้อสอบ/เอกสารการสอบท่ีสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสอบ 
3. กำกับห้องสอบตามวัน เวลา และห้องสอบที่กำหนดในตาราง 
4. ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
5. ตรวจดู  การฝนรหัส  เลขประจำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง   
6. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขที่ เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ และนำส่งกองกลาง 
7. หากไม่มีนักเรียนในห้องสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสำรอง 
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7. คณะกรรมการฝา่ยดแูลความเรยีบรอ้ย 

  นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ  
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายวิทวัส  นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายชวนัส    แก้วพรม กรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นายชิษณุ  หนูแดง  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 
นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายนพดล   คำพร  กรรมการ 
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ 1. ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการตรวจ ATK การสอบคัดเลือก รายงานตัว  
              มอบตัว และการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามปฏิทินการรับสมัคร 

2. ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาติในวันสอบคัดเลือก 

8. คณะกรรมการรบัรายงานตวัและรบัมอบตวันักเรยีน  
- ระดบั ม.1 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT , IEP  และ ระดบั ม.4 หอ้งเรยีนพิเศษ ICT 
 รายงานตวัและมอบตวัวนัที ่11 มนีาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.00 น.  

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา       จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
นายศักรินทร์    ศรีตระกูล กรรมการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา กรรมการ 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ชัน้ ม.1 ICT ม.1 IEP ม.4 ICT 
กรรมการคนที ่1 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา นางสาวพัชนีย์  คงเกิด นางสาววทันยา  ใจนันตา 
กรรมการคนที ่2 นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร นางสาวอริสา แช่มชื่น นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด 
กรรมการคนที ่3 นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางปัทมา  รัตนจำนงค์ นางสาวจีระภา ชินภักดี 
กรรมการคนที ่4 นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ นางสาววราลี  สินธวุา 
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หน้าที่   1.  รับมอบตัวนักเรียน ตามเวลาที่กำหนด 
 2.  แจกบัตรคิว และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว 
 3.  กรรมการคนที่ 1 รับเอกสารการมอบตัว แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐานการมอบตัว 
                                     ให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสารส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ  
 4.  กรรมการคนที่ 2 เก็บเงินบำรุงการศึกษา , รับซองบริจาค และนำส่งกรรมการรับเงินที ่
                                    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5.  กรรมการคนที่ 3 เก็บเงินสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ และนำส่งกรรมการรับเงินที ่
                                     กลุ่มบริหารวิชาการ 
 6.  กรรมการคนที่ 4 เก็บเงินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และนำส่งกรรมการรับเงิน  
                                    ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 

9.  คณะกรรมการรับเงิน 
 9.1 คณะกรรมการรบัเงนิบำรงุการศกึษา 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ 
   นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
 9.2 คณะกรรมการรบัเงนิสนบัสนนุการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนพเิศษและเงนิกจิกรรมเตรยีมความ  
                พรอ้มกอ่นเปดิภาคเรยีน 
   นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  ประธานกรรมการ 
   นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที่   1. เตรียมใบเสร็จรับเงิน 
 2. ตรวจใบเสร็จรับเงิน และรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และนำฝากธนาคาร ตามระเบียบฯ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด รองประธากรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ  
นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ 1.  จัดสถานที่รับสมัคร , สอบคัดเลือก , รายงานตัว และรับมอบตัว 
 2.  ทำความสะอาดสถานที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง การปฏิบัติงานทุกวัน  
               ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

11. คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันปูกรณ์ 
   นายสุริยา        ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
   นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
      นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 
   นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 

นายภาคภูมิ     แก้วเย็น     กรรมการ  
นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล    กรรมการ  

   นายวัชระ        เต๋งเจริญสุข   กรรมการ 
   นายกำพล      จางจะ  กรรมการและเลขานุการ  
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หนา้ที ่ 1. จัดติดตั้งระบบเสียงในวันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 

2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์  ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ 

12. คณะกรรมการการฝ่ายสวสัดิการ  
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
   นางสุทธิวรรณ  เมธาเมลือง กรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายนิธิภัทร  สร้อยเชื้อดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   จัดบริการอาหาร – เครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการรับนักเรียน ในทุกวันทำการจนสิ้นสุดกิจกรรม     
           การรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก  การรายงานตัว และการรับมอบตัวนักเรียน 

13. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ  
นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
นางสาวพรวลี   สุขสะอาด กรรมการ 

   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกุลยา    บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ที่   1. คัดกรองผล ATK ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความความเสี่ยงต่อ 
              การแพร่เชื้อโรค 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   

3. กรรมการคุมสอบห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบมีเหตุจำเป็นพิเศษ 

14. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรบันักเรยีนในแตล่ะวนั 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 

  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่ 1. รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  ส่งแบบรายงานที่ สพม.กท 2 และศูนย์ประสาน 
              การรับสมัคร  ตามหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ท่ี สพม.กท 2 กำหนด 
 2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 3. ทำประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ , นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

15. คณะกรรมการฝ่ายประเมนิผลการรบัสมคัร 
   นางสาวอัญชิสา       เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ  

หนา้ที ่ 1. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประมวลผลแบบสำรวจ  และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 
 
 



- ๙ - 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้การ

ดำเนินงานในทุกๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

  สั่ง   ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

 
 

( นายสันติพงศ ์   ชินประดิษฐ ) 
      ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  


