
 

 

 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี 8/2565 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความรู ( Pre-Entrance ม.1 )  

ปการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน 

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

 ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

กําหนดใหมีการทดสอบเพื่อวัดความรูของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อประเมินศักยภาพและ

ความพรอมในการเตรียมสอบแขงขันคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหแกนักเรียนที่สนใจ 

โดยโรงเรียนจัดใหมีการทดสอบวัดความรู  (Pre-Entrance ม.1) ในวันที่  16 มกราคม 2565  

ระหวางเวลา 08.30 – 13.00 น. เพื่อใหการดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และยุติธรรม 

โดยอาศัยอํ านาจตามมาตรา 27 (1)  แห งพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความรูและรับผิดชอบ 

งานตาง ๆ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

  นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

  นางปานทิพย  สุขเกษม   กรรมการ 

นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี  กรรมการ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจม   กรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลําหัด  กรรมการ 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  อํานวยการ วางแผน ใหคําแนะนําปรึกษาเพือ่ใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. คณะกรรมการดําเนินการ 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  ประธานกรรมการ 

  นางสาวจริา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 

  นางสาวมณทิพย   เจริญรอด  กรรมการ 

  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

  นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย  กรรมการ 

  นางสาวรัตยา  รางกายดี  กรรมการ   

  นางสาวเจนจริา  เพ็งจันทร  กรรมการ 

  นางสาววชิราภรณ สันตวงษ  กรรมการ 



   นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ  

นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกลุ  กรรมการ 

นางสาวปยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 

นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกลู  กรรมการ 

  นางสาวเกศินี  จันทรครบ  กรรมการ 

  นางสาวจินตจุฑา  เกษร   กรรมการ 

 นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน  กรรมการและเลขานุการ 

 นายสุพัฒนชัย  พงษเกสา  กรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาท่ี    ดําเนินการจัดการสอบออนไลนใหเรียบรอย  แกไขปญหาทีอ่าจเกิดข้ึนใหลุลวงไปดวยดี 

3. กรรมการจัดทําและตรวจทานขอสอบ 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  ประธานกรรมการ 

  นางสาวจริา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ  

นางสาวมณทิพย  เจริญรอด  กรรมการ 

   นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

   นางสาววชิราภรณ สันตวงษ  กรรมการ 

   นางสาวเกศินี            จันทรครบ  กรรมการ 

   นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย  กรรมการ 

   นางสาวเกวล ี     เงินศรสีุข  กรรมการ 

   นางสาวเจนจริา  เพ็งจันทร  กรรมการ 

   นางสาวจันทรา  ตระกลูเศรษฐสิร ิ กรรมการ 

   นางสาวรัตยา  รางกายดี  กรรมการ 

   นางสาวช่ืนกมล  คงหอม   กรรมการ 

   นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน  กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี จัดทําขอสอบออนไลนตามวิชาที่กําหนดตามตัวช้ีวัดและตรวจทานขอสอบใหถูกตอง 

4. กรรมการติดตอประสานงานผูปกครอง 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  ประธานกรรมการ 

นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการ  

นางสาวปยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกลู  กรรมการ 

นางสาวเกศินี  จันทรครบ  กรรมการ 

นางสาวจินตจุฑา  เกษร   กรรมการ 

นายสุพัฒนชัย  พงษเกสา  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ติดตอประสานงานกบัผูปกครองเกี่ยวกับการจัดสอบออนไลน 



5. กรรมการกองกลางควบคุมระบบการสอบออนไลน 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  ประธานกรรมการ 

   นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ  

นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกลุ  กรรมการ 

วาที่ ร.ต. หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 

นางสาวจญีาพัชญ แกมทอง  กรรมการ 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสทุธ์ิ  กรรมการ 

นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ  กรรมการ 

นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี   กรรมการ 

นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน  กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ควบคุม ดูแลระบบการสอบออนไลนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

6. กรรมการตรวจขอสอบ 

   นางสาวศิรลิักษณ อภิรมยพฤกษา  ประธานกรรมการ 

   นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี ตรวจขอสอบและประกาศผลการสอบใหนักเรียนทราบ 

7. กรรมการควบคุม ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

   นางสาวจรรยา  ศรีแจม   ประธานกรรมการ 

   นายสาธิต  แกวศรีทัศน  กรรมการ 

   นางสาวนฤมล  รับสง   กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี ควบคุม ดูแล ความเรียบรอย และความปลอดภัยภายในโรงเรียน และประสานงานระหวางกรรมการ

กองกลางเมื่อมปีญหา 

8. กรรมการฝายพยาบาล 

   นายปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 

   นายจักรกฤษณ  แกวลําหัด  กรรมการ 

   นางสาวจุฑารัตน  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี คัดกรองครู นักเรียน และผูปกครองทีเ่ขามาภายในบรเิวณโรงเรียนตามมาตรการลดความเสี่ยง

จากโรคระบาด COVID -19 และประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

9. กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและงานเทคโนโลยี 

  นายสุริยา  ทรัพยเฮง  ประธานกรรมการ 

  นายกําพล  จางจะ   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซตโรงเรียน 

 

 

 



10. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

   นางสาวจริา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 

   นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน  กรรมการ 

   นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกลุ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 1. จัดทําเครื่องมือเกบ็ขอมลูในรูปแบบออนไลน   

  2. ประมวลผลแบบสํารวจ และรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเสนอฝายบริหาร 

 

ใหผูที่ไดรับแตงต้ังตามคําสัง่น้ี  ต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาํลังความสามารถ  เพื่อใหงานในทุก ๆ 

ดานบรรลผุลตามเปาหมายแหงการปฏิรปูการศึกษา 

ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

สั่ง   ณ   วันที่ 7 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ)    

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


