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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี  ๐๘๗ / ๒๕๖๓  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลอืกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------- 
   เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นายธรรมนญู สวนสุข  กรรมการ  
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ    
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพื่อใหก้ารดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
    น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ น.ส.มณทิพย์      เจริญรอด กรรมการ
 น.ส.ภัทรนุช คำดี   กรรมการ     นางธัญญา สติภา  กรรมการ 

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ

 นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ 
  น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์      กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ดำเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย  แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี   
      
 



๒ 
๓. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ  ม. ๑ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  
        ม. ๔ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓.๑ นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทกีฬาฟุตซอล ( ม.๑ รับ ๓ คน )  ( ม.๔ รับ ๕ คน ) 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง รองประธานกรรมการ 
   นายประยูร เสาวดี  กรรมการ 
   นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทกีฬาเทควันโด ( ม.๑ รับ ๒ คน )  ( ม.๔ รับ ๒ คน ) 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง รองประธานกรรมการ 
   นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ( ม.๑ รับ ๑ คน )  ( ม.๔ รับ ๒ คน ) 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 
   น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ( ม.๑ รับ ๑ คน )  
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.ชลิตา บุญรักษา รองประธานกรรมการ 
   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ  

๓.๕ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลและดนตรีลูกทุ่ง ( ม.๑ รับ ๑ คน ) ( ม.๔ รับ ๒ คน ) 
   นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 

นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ( ม.๑ รับ ๒ คน )  ( ม.๔ รับ ๓ คน ) 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
   นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

๓.๗ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต   ( ม.๑ รับ ๑ คน )  ( ม.๔ รับ ๑ คน ) 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 
   นายรุ่งรดิศ จันทร์จำปา กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. กำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 



๓ 
 ๒. จัดทำแบบประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท 
 ๓. รับรายงานตัวนักเรียนท่ีสมัคร เวลา ๐๗.๓๐ น.  บริเวณใต้โดม 
 ๔. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส     
              ตรวจสอบได้ 

๕. รายงานรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกแก่ฝ่ายบริหารเพื่อประกาศผลคัดเลือกและรายงานตัว 
    ให้นักเรียนทราบภายในวันท่ี ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  
 ๔.๑ คณะกรรมการกองกลางดำเนินการสอบคัดเลือก 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  รองประธานกรรมการ 
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ รองประธานกรรมการ 

น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ น.ส.มณทิพย์      เจริญรอด กรรมการ
 น.ส.ภัทรนุช คำดี   กรรมการ     นางธัญญา สติภา  กรรมการ 

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ

 น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
 น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว  กรรมการ 

น.ส ปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ น.ส.วิไลพรรณ    คงดี  กรรมการ 
  น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว  กรรมการ 
  น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

   น.ส.สุนทรี วีระปรีชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมซองอุปกรณ์ของซองกระดาษคำตอบ 

๒. ดูแลจัดข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกำกับให้การสอบดำเนินไปตามกำหนดเวลาในการสอบ 
๓. ตรวจกระดาษคำตอบท่ีกรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๔. สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีมาสอบ /ขาดสอบ 

 ๕. น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ ประกาศเวลาสอบ  
๔.๒ กรรมการประจำอาคาร   
    นายสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสา  
หน้าที่   ๑. สำรวจครูผู้กำกับห้องสอบ ในอาคารท่ีรับผิดชอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. และแจ้งกองกลาง 

๒. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบในกองกลางเมื่อมีปัญหา 
 ๔.๓ กรรมการรับ - ส่งข้อสอบ 

   น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า 
นายสมศักดิ์ สวนสุข  ผู้ช่วย 
น.ส.รัชณีย์ ไฝทอง  ผู้ช่วย 



๔ 
นักการ - ภารโรง   ผู้ช่วย 

หน้าที่   นำข้อสอบท่ีกองกลางจัดไว้ให้ แจกกรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลา ในการตารางสอบ 

๔.๔ คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) 
 - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

ห้องสอบที ่   ห้อง กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่  ๒ กรรมการคนที่  ๓ 

๑ ๗๖๑ นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ น.ส.อนสุรา  สุขสุคนธ ์ น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพนัธ ์

๒ ๗๖๒ นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์ น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา น.ส.อมรรัตน์   มะลิงาม 
๓ ๗๖๓ น.ส.วนิดา  ตนภ ู นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์ น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 
๔ ๗๖๔ น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข ว่าที ่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย 
๕ ๗๖๕ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน 
๖ ๗๖๖ นายทินกร  พานจนัทร์ น.ส.ศิราภร  นาบุญ  นางอาภาภรณ์   อริวัน 
๗ ๗๖๗ นางทิพย์จนัทร์   หงษา น.ส.ศศิธร  เมืองมูล นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ 
๘ ๗๖๘ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์ น.ส.พิกลุทา  หงส์ทอง นายนพดล  คำพร 
๙ ๗๖๙ นายปวิตร  สมนึก น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย์ น.ส.จนิต์จุฑา  เกษร 

๑๐ ๗๕๑ นายสชุาติ  รัตนเมธากูร น.ส.สมฤดี      เจียรสกุลวงศ์ น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง 
๑๑ ๗๕๒ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นายสมพร  โพธิ์ศรี นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ 
๑๒ ๗๕๓ ว่าที ่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ น.ส.จนัทรา ตระกูลเศรษฐสิริ 
๑๓ ๗๕๔ น.ส.วณิชชา     เอนกวิชวิทยา นายชนเมธี  ศรีษะเทือน น.ส.เจนจิรา  เพ็งจนัทร์ 
๑๔ ๗๕๕ นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักด์ิ นายสุริยา   ทรัพย์เฮง นายชนินทร์  บัวแจ้ง 
๑๕ ๗๕๖ นายณรงค์  หนูนาร ี ว่าที ่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 
๑๖ ๗๕๗ น.ส.อโนชา  โปซิว น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์ น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ ์
๑๗ ๗๕๘ นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ 
๑๘ ๗๔๑ น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ น.ส.วิมล  อภิเมธีกุล น.ส.อริสา  แช่มชื่น 
๑๙ ๗๔๒ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด น.ส.อุษณีย์   อ่อนแท้ 
๒๐ ๗๔๓ นางอรอนงค์ ชาญรอบ น.ส.เมทิตา  ชัยมา น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา 
๒๑ ๒๔๑ น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
๒๒ ๒๔๒ น.ส.นฤมล  รับส่ง ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง น.ส.อรวรรยา  ภาคคำ 
๒๓ ๒๔๓ นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ น.ส.ปรัชญา  การรักษา น.ส.พรทิวา  สมเนตร ์
๓๙ ๒๔๔ นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์ นายเกรียงศักด์ิ      มะละกา น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ 
๔๐ ๒๔๕ นายเพชร  สาระจนัทร์ น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ ์ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ 
๔๑ ๒๔๖ น.ส.พรวลี  สุขสอาด น.ส.ณัฐวดี         โพธิจักร น.ส.จีระภา   ชินภักด ี
๔๒ ๓๔๑ นางทัศนีย์ วงค์เขียว น.ส.ทวินันท์      ใสขาว น.ส.พนิดา   ยอดรัก 
๔๓ ๓๔๒ น.ส.อัญชนา แซ่จิว นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล น.ส.จิราพร เวียงชนก 
๔๔ ๓๔๓ นางเกษรา  ก้องศักด์ิศรี นายภาคภูมิ     แก้วเย็น นายอรรถพล  ยตะโคตร 
๔๕ ๓๔๔ นายนพินธ์  พจนสุวรรณชัย น.ส.กชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย น.ส.ณิชชา    บุตรสีมาตร 



๕ 
- นักเรียนนอกเขตพืน้ที่บริการ 

ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ 
๒๕ ๗๔๘ นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา น.ส.จิตรลดา      อินทรขุนทศ น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม 
๒๖ ๗๔๙ น.ส.พัชราวัลย์     บุตรพรม น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์ น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร ์
 
๔.๕ คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ 
   ๑ ๗๖๑ น.ส.จีระภา   ชินภักดี น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ 

๒ ๗๖๒ นายสิทธิชัย      มาโนชญ์กุล น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา น.ส.อมรรัตน์   มะลิงาม 
๓ ๗๖๓ น.ส.อุษณีย์       อ่อนแท้ น.ส.ปรัชญา  การรักษา น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต 
๔ ๗๖๔ นายภาคภูมิ     แก้วเย็น นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์ นายชนินทร์     บัวแจ้ง 
๕ ๗๖๕ น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์ นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
๖ ๗๖๖ น.ส.วณิชชา     เอนกวิชวิทยา น.ส.ศิราภร      นาบุญ  นายสมพร         โพธิ์ศรี 
๗ ๗๖๗ นางทิพย์จันทร์    หงษา น.ส.จิตรลดา      อินทรขุนทศ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 

 
หน้าที่ ๑. กรรมการคนที่ ๑ ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ/รับข้อสอบท่ีกองกลาง เวลา ๐๘.๐๐ น. 

    กรรมการคนที่ ๒ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนท่ีแถว และรับนักเรียนจากแถวพาไปท่ีห้องสอบ  
    กรรมการคนที่ ๓ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนท่ีแถว และรับนักเรียนจากแถวพาไปท่ีห้องสอบ 

     (โดยให้ครูท่ีคุมแถวนำนักเรียนขึ้นห้องสอบทีละชุด (๑๐ คน) ในแต่ละห้องสอบ 
 ๒. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีกำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
 ๓. จัดห้องสอบตามลำดับเลขท่ีนั่งสอบให้เรียบร้อย 
 ๔. ตรวจดูการเขียนและฝนรหัสเลขประจำตัวสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรายวิชา 
 ๕. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขท่ีน้อยไปหามาก เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ 
 ๖. นำกระดาษคำตอบและข้อสอบส่งกองกลางหลังเก็บเสร็จแต่ละวิชา 

๕. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย และ ดูแลความเรียบร้อย 
นางปานทิพย์  สุขเกษม ประธานกรรมการ 
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ    
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             

หน้าที่ ๑. ดำเนินการเรียกนักเรียนเข้าแถวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๒. ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
๖. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/จัดทำผลการสอบ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมการ น.ส.สุภิดา โลเกษ  กรรมการ 
น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมการ นางปัทมา รัตนจำนงค์    กรรมการ 



๖ 
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ 

   น.ส.ธัญญารัตน ์ พิมสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ตรวจข้อสอบ  บันทึกคะแนนและจัดทำผลการสอบ  เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากประธาน 
             คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒. ประกาศผลการสอบ นักเรียนท่ีสอบได้ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 
   ระดับช้ัน ม.๑ ความสามารถพิเศษ  วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓  
   ระดับช้ัน ม.๔ ความสามารถพิเศษ  วันที่ ๕ มิถุนายนม  ๒๕๖๓ 
   ระดับช้ัน ม.๑       วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
   ระดับช้ัน ม.๔                   วันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๗. 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  

หน้าที่   ๑. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   
๘. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
   นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 

น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ นายนิธิภัทร ์ สร้อยเช้ือดี กรรมการ 
 น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ นางวันเพญ็   สุขสมพืช กรรมการ 

นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดอาหารกลางวัน – น้ำด่ืม สำหรับคณะกรรมการดำเนินการการสอบคัดเลือก  
๙. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
   นายธรรมนญู   สวนสุข ประธานกรรมการ 
   น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต  รองประธานกรรมการ 
   นายสมศักดิ์   สวนสุข กรรมการ  

นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   น.ส.อาภาพร    ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายจักรกฤษณ์     แก้วลำหัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดห้องสอบ ตามตารางห้องสอบ ท่ีกำหนด 
 ๒. ดูแลนักการภารโรงใหจั้ดสถานท่ี และทำความสะอาดสถานท่ีใหพ้ร้อมการใช้งาน 
 



๗ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพย์เฮง    กรรมการ     นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ                        
นายกำพล จางจะ      กรรมการ  นายวัชระ        เต๋งเจริญสุข กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์       ชัยปราโมทย์       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดติดต้ังระบบเสียงในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง และประกาศเวลาสอบ 
 ๒. บันทึกภาพกิจกรรม 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้งานในทุก ๆ 
ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                               
 
                                               (น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม)                                
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


