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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 059/ 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
---------------------------------------------------เพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวชิร ธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 ประเภทห้ อ งเรี ย นทั ่ว ไป เป็ น ไปตามประกาศโรงเรี ยนวชิ ร ธรรมสาธิต เรื ่ อ ง การรั บ นั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยอาศัยความตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน 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
หน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
2. คณะกรรมการดำเนินการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวพิทธิดา
ปราโมทย์
กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
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นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
กรรมการ
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
กรรมการ
นางสาวเจนจิรา
เพ็งจันทร์
กรรมการ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี
2. นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว และ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
3. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท
3.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ม.1 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Quarantine Zone
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ม.4 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Quarantine Zone
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย
พงษ์เกสา
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
เลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด แจกเอกสาร
นัดหมายเพื่อมอบตัว
3.2 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
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กลุ่มที่
กรรมการคนที่ 1
กรรมการคนที่ 2
กลุ่มที่ 1 - 5 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์
1
นางสาวจิราพร เวียงชนก
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
2
นางสาวอริสา แช่มชื่น
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
3
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
4
นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
5
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมลวรรณ สีทอง
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
กลุ่มที่ 6 -10 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์
6
นางสาวจิราพร เวียงชนก
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
7
นางสาวอริสา แช่มชื่น
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
8
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
9
นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
10
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมลวรรณ สีทอง
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. กรรมการคนที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด
แจกเอกสารนัดหมายเพื่อมอบตัว สรุปรายชื่อผู้รายงานตัว ส่งสำนักงานบริหารวิชาการ
2. กรรมการคนที่ 2 เก็บเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน 1,500 บาท และนำส่งที่สำนักงานบริหารวิชาการ
3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับรายงานตัว การเรียนปรับพื้นฐาน รับเอกสารสรุปผู้รายงานตัว
และเรียนปรับพื้นฐานจากกรรมการ กรรมการคนที่ 1 และ กรรมการคนที่ 2
3.3 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
กลุ่มที่
กรรมการคนที่ 1
กรรมการคนที่ 2
กลุ่มที่ 1 - 6 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์
1
นางสาวโสภิดา
ไชยวรรณ
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
2
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา
3
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
4
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธุ์
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
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กลุ่มที่
กรรมการคนที่ 1
กรรมการคนที่ 2
5
นายทศพร
โอภาโส
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
6
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กลุ่มที่ 7 - 12 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์
7
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
8
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา
9
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
10
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธุ์
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
11
นายทศพร
โอภาโส
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
12
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. กรรมการคนที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด
แจกเอกสารนัดหมายเพื่อมอบตัว สรุปรายชื่อผู้รายงานตัว ส่งสำนักงานบริหารวิชาการ
2. กรรมการคนที่ 2 เก็บเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน 1,500 บาท และนำส่งที่สำนักงานบริหารวิชาการ
3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับรายงานตัว การเรียนปรับพื้นฐาน รับเอกสารสรุปผู้รายงานตัว
และเรียนปรับพื้นฐานจากกรรมการ กรรมการคนที่ 1 และ กรรมการคนที่ 2
4. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท
4.1 กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
เลขที่ 31 - 42
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นางนลินพร สมสมัย
นายปวิตร สมนึก
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการรับมอบตัว
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ

นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต

นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย

นางสาวปรัชญา การรักษา
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการรับมอบตัว
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางธัญญา สติภา
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 16 - 30
นางสาวสุภิดา โลเกษ

นางสาวชลิตา บุญรักษา

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ

นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์

เลขที่ 16 - 30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาวชื่นกมล คงหอม
กรรมการรับมอบตัว
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 เวลา 14.30 – 16.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางธัญญา สติภา
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 31 - 42

นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์

นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์

นายทศพร โอภาโส

นายชนินทร์ บัวแจ้ง

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี

นางสาวรัตยา ร่างกายดี

นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ

นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นางนลินพร สมสมัย
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการรับมอบตัว
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 31 - 42

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42
นายปวิตร สมนึก
นางสาวอลิษา ไชยรินทร์

เลขที่ 31 - 42

นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ

นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต

นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย

นางสาวปรัชญา การรักษา

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางสาวสุภิดา โลเกษ

นางสาวชลิตา บุญรักษา

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ

นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์

นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์

นายทศพร โอภาโส

นายชนินทร์ บัวแจ้ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 เวลา 14.30 – 16.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
เลขที่ 31 – 42
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
กรรมการเก็บเงิน
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. กรรมการรับมอบตัว รับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐาน
การมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสาร
ส่งที่สำนักงานวิชาการ
2. กรรมการเก็บเงิน
เก็บเงินบำรุงการศึกษา เก็บเงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงิน
ทีห่ ้องเรียนสีเขียว
3. ดำเนินการจัดเตรียมรายชื่อผู้เข้ามอบตัว อธิบายการมอบตัวและตรวจเอกสารนักเรียนเบื้องต้น
ก่อนเข้ารับการมอบตัว ดำเนินการรับเก็บเอกสารการมอบตัวจากกรรมการรับมอบตัว
กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 3 เมษายน 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
เลขที่ 31 – 42
นางสาวนลินพร สมสมัย
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางพัชนีย์ คงเกิด
กรรมการรับมอบตัว
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางสาววิไลพรรณ คงดี

นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย

นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร์

นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เวลา 08.00 – 10.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
กรรมการรับมอบตัว
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
นางสาวอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาวชลิตา บุญรักษา
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
กรรมการรับมอบตัว
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
กรรมการรับมอบตัว
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมลวรรณ สีทอง
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางสาวนลินพร สมสมัย
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
นางพัชนีย์ คงเกิด
กรรมการรับมอบตัว
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี

เลขที่ 31 - 42

นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์

นางธัญญา สติภา

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร

นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42

นางสาวรัตยา ร่างกายดี

นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์

นางสาวอริสา แช่มชื่น

นางสาวจิราพร เวียงชนก

เลขที่ 16 - 30
นางพัชรา

ไตรยวงศ์

นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม

เลขที่ 16 - 30
นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร

เลขที่ 16 - 30

เลขที่ 31 - 42
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง

เลขที่ 31 - 42
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด

เลขที่ 31 - 42

นางสาววิไลพรรณ คงดี

นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย

นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภครินทร์

นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เวลา 13.00 – 14.30 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการรับมอบตัว
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
นางสาวอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการเก็บเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 เวลา 14.30 – 16.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
นางสาวชลิตา บุญรักษา
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
กรรมการรับมอบตัว
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 31 - 42
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี

เลขที่ 31 - 42
นางธัญญา สติภา
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 เวลา 14.30 – 16.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
กรรมการรับมอบตัว
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
นางสาวอริสา แช่มชื่น
กรรมการเก็บเงิน

เลขที่ 31 - 42
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
นางสาวจิราพร เวียงชนก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 เวลา 14.30 – 16.00 น.
กลุ่มนักเรียน
เลขที่ 1 - 15
เลขที่ 16 - 30
เลขที่ 31 - 42
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
นางพัชรา ไตรยวงศ์
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการรับมอบตัว
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมลวรรณ สีทอง นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กรรมการเก็บเงิน
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิตา
อยู่ยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. กรรมการรับมอบตัว รับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐาน
การมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสาร
ส่งที่สำนักงานวิชาการ
2. กรรมการเก็บเงิน
เก็บเงินบำรุงการศึกษา เก็บเงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงิน
ที่ห้องเรียนสีเขียว
3. ดำเนินการจัดเตรียมรายชื่อผู้เข้ามอบตัว อธิบายการมอบตัวและตรวจเอกสารนักเรียนเบื้องต้น
ก่อนเข้ารับการมอบตัว ดำเนินการรับเก็บเอกสารการมอบตัวจากกรรมการรับมอบตัว
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
4.1 เงินบำรุงการศึกษา
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
กรรมการ
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นางสาวณิชพัณณ์
เฉลิมพันธุ์
กรรมการ
นางสาวกนกภรณ์
โพธิ์เขียว
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
นายศิรวิชญ์
ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประเภท ตามวันและเวลาที่กำหนด นำฝากธนาคารต่อไป
4.2 เงินสมาคม ฯ
นางสิริกาญจน์
ธีรมงคล
ประธานกรรมการ
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
หน้าที่ 1. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประเภท ตามวันและเวลาที่กำหนด นำฝากธนาคารต่อไป
5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
รองประธานกรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดสถานที่รับรายงานตัวและมอบตัว ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
2. ทำความสะอาดสถานที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง การปฏิบัติงานทุกวัน
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดติดตั้งระบบเสียงในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามตามวัน เวลา ที่กำหนด
7. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นางสาวกชพรรณ
เอี่ยมอุ้ย
กรรมการ
นางสุทธิวรรณ
เมธาเมลือง
กรรมการ
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นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
นายนิธิภัทร
สร้อยเชื้อดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ จัดบริการอาหาร – เครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการรับนักเรียน รายงานตัวและมอบตัว ในทุกวัน
ทำการจนสิ้นสุดกิจกรรม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
8. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
นางสาวนงคราญ
คำลัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ส่งแบบรายงานที่ สพม.กท.2 และศูนย์ประสาน
การรับสมัครนักเรียน ตามเบอร์โทรสาร และเว็บไซต์ที่ สพม.กท.2 กำหนด
2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
3. จัดทำป้ายระบุจุดการรับสมัคร และอื่นๆ ให้ชัดเจน
4. ทำป้ายประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และประกาศอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และดูแลความเรียบร้อย
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายชวนัส
แก้วพรม
กรรมการ
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีสะเทือน
กรรมการ
นางสาวอรอนงค์
ชาญรอบ
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ
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นายนพดล
คำพร
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มารายงานตัวและ
มอบตัวที่โรงเรียนและดูแลด้านการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามปฏิทินการรับสมัคร
2. ดำเนินการจัดนักเรียนเข้ารับรายงานตัวและมอบตัวให้ตรงตามจุดรับรายงานตัวและมอบตัว
10. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์
สร้อยเงิน
กรรมการ
นางสาวญาณิศา
ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกุลยา
บูรพางกูร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. คัดกรองผล ATK ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความความเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อโรค
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับนักเรียน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์
ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งาน
ในทุกๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

