คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 8/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความรู ( Pre-Entrance ม.1 )
ปการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน
----------------------------------------------------ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
กําหนดใหมีการทดสอบเพื่อวัดความรูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อประเมินศักยภาพและ
ความพรอมในการเตรียมสอบแขงขันคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหแกนักเรียนที่สนใจ
โดยโรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารทดสอบวั ด ความรู (Pre-Entrance ม.1) ในวั น ที่ 16 มกราคม 2565
ระหวางเวลา 08.30 – 13.00 น. เพื่อใหการดําเนินการทดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และยุติธรรม
โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 27 (1) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา พุท ธศัก ราช 2547 จึง แตง ตั้ง คณะกรรมการดําเนินการทดสอบวัดความรูและรับ ผิดชอบ
งานตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
นายสันติพงศ
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับสง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลําหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ อํานวยการ วางแผน ใหคําแนะนําปรึกษาเพือ่ ใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการดําเนินการ
นางสาวอัญชิสา
นางสาวจิรา
นางสาวมณทิพย
นางธัญญา
นางสาวพิทธิดา
นางสาวรัตยา
นางสาวเจนจิรา
นางสาววชิราภรณ

เหมทานนท
จั่นเล็ก
เจริญรอด
สติภา
ปราโมทย
รางกายดี
เพ็งจันทร
สันตวงษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โลกิตติธรกุล
กรรมการ
นางสาวปยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นายศักรินทร
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทรครบ
กรรมการ
นางสาวจินตจุฑา
เกษร
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน
ศรีโพธิ์ออน
กรรมการและเลขานุการ
นายสุพัฒนชัย
พงษเกสา
กรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ดําเนินการจัดการสอบออนไลนใหเรียบรอย แกไขปญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นใหลุลวงไปดวยดี
3. กรรมการจัดทําและตรวจทานขอสอบ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
นางสาวมณทิพย
เจริญรอด
กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาววชิราภรณ
สันตวงษ
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทรครบ
กรรมการ
นางสาวพิทธิดา
ปราโมทย
กรรมการ
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวเจนจิรา
เพ็งจันทร
กรรมการ
นางสาวจันทรา
ตระกูลเศรษฐสิริ
กรรมการ
นางสาวรัตยา
รางกายดี
กรรมการ
นางสาวชื่นกมล
คงหอม
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน
ศรีโพธิ์ออน
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ จัดทําขอสอบออนไลนตามวิชาที่กําหนดตามตัวชี้วัดและตรวจทานขอสอบใหถูกตอง
4. กรรมการติดตอประสานงานผูปกครอง
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางสาวปยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการ
นายศักรินทร
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทรครบ
กรรมการ
นางสาวจินตจุฑา
เกษร
กรรมการ
นายสุพัฒนชัย
พงษเกสา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ติดตอประสานงานกับผูป กครองเกี่ยวกับการจัดสอบออนไลน

5. กรรมการกองกลางควบคุมระบบการสอบออนไลน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท
ประธานกรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โลกิตติธรกุล
กรรมการ
วาที่ ร.ต. หญิงนุชนาถ สนามไชย
กรรมการ
นางสาวจีญาพัชญ
แกมทอง
กรรมการ
นางสาวกิตติมา
ธรรมวิสทุ ธิ์
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน
ศรีโพธิ์ออน
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ควบคุม ดูแลระบบการสอบออนไลนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
6. กรรมการตรวจขอสอบ
นางสาวศิรลิ ักษณ
อภิรมยพฤกษา
นางสาวสุภิดา
โลเกษ
หนาที่ ตรวจขอสอบและประกาศผลการสอบใหนักเรียนทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. กรรมการควบคุม ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยภายในโรงเรียน
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
ประธานกรรมการ
นายสาธิต
แกวศรีทัศน
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับสง
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ควบคุม ดูแล ความเรียบรอย และความปลอดภัยภายในโรงเรียน และประสานงานระหวางกรรมการ
กองกลางเมื่อมีปญหา
8. กรรมการฝายพยาบาล
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลําหัด
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน
เกาะหวาย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ คัดกรองครู นักเรียน และผูป กครองทีเ่ ขามาภายในบริเวณโรงเรียนตามมาตรการลดความเสี่ยง
จากโรคระบาด COVID -19 และประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
9. กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและงานเทคโนโลยี
นายสุริยา
ทรัพยเฮง
ประธานกรรมการ
นายกําพล
จางจะ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซตโรงเรียน

10. คณะกรรมการฝายประเมินผล
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
ประธานกรรมการ
นางสาวณิชานันทน
ศรีโพธิ์ออน
กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทิพวรรณ
โลกิตติธรกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลในรูปแบบออนไลน
2. ประมวลผลแบบสํารวจ และรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเสนอฝายบริหาร
ใหผูที่ไดรับแตงตัง้ ตามคําสัง่ นี้ ตั้งใจปฏิบัตหิ นาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหงานในทุก ๆ
ดานบรรลุผลตามเปาหมายแหงการปฏิรปู การศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสันติพงศ ชินประดิษฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

