
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี  ๐๕๓ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไข) 
---------------------------------------------------- 

    เพื่อใหก้ารดำเนินการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ฉบับแก้ไข)  ดังต่อไปนี้ 

๑๐.๓ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 
ท่ี ห้อง กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการคนที่ ๔ 
๑ ๗๖๑ นางเกษรา  ก้องศักด์ิศร ี น.ส.ณิชชา  บุตรสีมาตร น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 

๒ ๗๖๒ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล น.ส.สุธิดา  ด่านซ้าย นางทิพย์จันทร์ หงษา น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ 

๓ ๗๖๓ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ นายสุชาติ รัตนเมธากูร น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธ์ิ 

๔ ๗๖๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม นายชนินทร์ บัวแจ้ง น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา 

๕ ๗๖๕ นางสุภาภรณ์ ภรูะหงษ ์ น.ส.จิราพร เวียงชนก นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด นายภาคภูมิ แก้วเย็น 

๖ ๗๖๖ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต น.ส.ปรัชญา  การรักษา น.ส.ชื่นกมล   คงหอม น.ส.จินต์จุฑา  เกษร 

๗ ๗๖๗ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ น.ส.ทวินันท์ ใสขาว น.ส.เมทิตา ชัยมา นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

๘ ๗๖๘ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก น.ส.อุษณีษ์ อ่อนแท้ น.ส.อริสา  แช่มชื่น นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 

๙ ๗๖๙ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปริยากร งามตรง นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ นายชนเมธี ศรีษะเทือน นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ 

๑๐ ๗๕๑ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ นายณรงค์ หนูนารี น.ส.เกวลี เงินศรีสุข น.ส.จิตลดา อินทรขุนทศ 

๑๑ ๗๕๒ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง นายปวิตร สมนึก 

๑๒ ๗๕๓ ว่าที่ ร.ต.หญิง นุชนาถ สนามไชย น.ส.กชพรรณ เอ่ียมอุ้ย นางบุญเย่ียม พิทักษ์วงค์ นายเพชร  สาระจันทร ์

หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตามเวลาท่ีกำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐาน 
                                            การมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสารส่งท่ีสำนักงานวิชาการ 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓          เก็บเงินบำรุงการศึกษา  นำส่งกรรมการรับเงินท่ีสำนักงานงบประมาณ  
         ๔. กรรมการคนที่ ๔         เก็บเงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงินท่ีห้องทะเบียน-วัดผล 



 
๑๐.๔ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

ที่ ห้อง กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการที่ ๔ 
๑ ๗๖๑ น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล น.ส.อรวรรยา ภาคคำ นางทิพย์จันทร์ หงษา 
๒ ๗๖๒ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.จิราพร  เวียงชนก นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม 
๓ ๗๖๓ นายสุชาติ รัตนเมธากูร น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์ น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง นางปัทมา  รัตนจำนงค์ 
๔ ๗๖๔ น.ส.เกวลี เงินศรีสุข นางสุมิตรา สุวรรณธาดา น.ส.ปิยวรรณ  ฑิมัจฉา นายชนินทร์ บัวแจ้ง 
๕ ๗๖๕ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
๖ ๗๖๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย นายสมพร โพธ์ิศรี น.ส.สุธิดา  ด่านซ้าย น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา 
๗ ๗๖๗ น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง น.ส.จิตลดา อินทรขุนทศ นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์ นายชนเมธี ศรีษะเทือน 
๘ ๗๖๘ น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธ์ิ นางอาภาภรณ์ อริวัน น.ส.อลิษา ไชยรินทร์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 

๙ ๗๖๙ นายปวิตร สมนึก น.ส.อโนชา โปซิว น.ส.อริสา แช่มชื่น นางสุภาภรณ์  ภรูะหงษ ์
๑๐ ๗๕๑ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน น.ส.พรทิวา สมเนตร์ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต 
๑๑ ๗๕๒ น.ส.ณิชชา  บุตรสีมาตร นายณรงค์ หนูนารี น.ส.อุษณีษ์ อ่อนแท้ นางบุญเย่ียม พิทักษ์วงค์ 
๑๒ ๗๕๓ น.ส.เมทิตา  ชัยมา ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง 

๑๓ ๗๕๔ น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภัครินทร์ น.ส.วนิดา ตนภู น.ส.อัญชนา แซ่จิว นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี
๑๔ ๗๕๕ น.ส.จีระภา  ชินภักดี น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ น.ส.ทวินันท์ ใสขาว นายเพชร สาระจันทร์ 

หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตามเวลาท่ีกำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐาน 
                                            การมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสารส่งท่ีสำนักงานวิชาการ 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓          เก็บเงินบำรุงการศึกษา นำส่งกรรมการรับเงินท่ีสำนักงานการเงิน 
                                           งบประมาณ  

              ๔. กรรมการคนที่ ๔          เก็บเงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงินท่ีห้องทะเบียน-วัดผล 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 

น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ กรรมการ น.ส.กุลยา   บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ น.ส.เกศินี จันทร์ครบ กรรมการ 

น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
  



๑. รับสมัครนักเรียนทั่วไป วันที่ ๒๑ - ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (จุดคัดกรอง หน้าห้องประชุมโรงเรียน)  
วันที่ คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ 

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๓ คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๓ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ น.ส.กุลยา  บูรพางกูร น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย 
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย นายศักรินทร์  ศรีตระกูล น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ น.ส.กนกภรณ์  โพธ์ิเขียว 
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๓ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ น.ส.กุลยา  บูรพางกูร น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ ์
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย นายศักรินทร์  ศรีตระกูล น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ น.ส.กนกภรณ์  โพธ์ิเขียว 

๒. วันสอบคัดเลือกนักเรียน วันที่ ๒๘ - ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (จุดคัดกรอง ใต้โดม) 
วันที่ คนที่ ๑ คนที่ ๒ 

วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๖๓  (ม.๑) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 
วันท่ี ๒๙ มี.ค. ๖๓  (ม.๔) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 

๓. วันรายงานตัวนักเรียน วันที่ ๑ - ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (จุดคัดกรอง หน้าหอประชุมโรงเรียน) 
วันที่ คนที่ ๑ คนที่ ๒ 

วันท่ี  ๑ เม.ย. ๖๓  (ม.๑) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 
วันท่ี  ๔ เม.ย. ๖๓  (ม.๔) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 

๔. วันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๖ - ๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จุดคัดกรอง  จุดที่ ๑ คัดกรองผู้ปกครอง หน้าหอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
       จุดที่ ๒ คัดกรองนักเรียน ใต้โดม 

วันที่ คนที่ ๑ คนที่ ๒ 
วันท่ี ๖ เม.ย. ๖๓  (ม.๑) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 
วันท่ี ๗ เม.ย. ๖๓  (ม.๔) คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนทุกคน 

หน้าที่   ๑. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ 

๓. ให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ท่ีจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคาร 
๔. เจ้าหน้าท่ีต้องใส่หน้ากาอนามัยและถุงมือทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้งานในทุก ๆ ด้าน
บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

  สั่ง ณ วันที่ ๑๐  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                       
 
                                              (น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม)                                
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


