
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  029 /2554 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2554 

…………………………………………………………………………………. 
                

เพื่อให้การด าเนินงาน  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา  2554  เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547    มาตรา 27 ( 1 )   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี ้
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
                    นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นายสมยศ            แม้นสงวน            กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    วางแผน ประสานงาน ให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
                ปีการศึกษา    2554   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลด ี
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์          ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์   รองประธานกรรมการ 
นายสมยศ     แม้นสงวน  กรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ    
นายพิราม   ภูมิวิชิต                กรรมการ 
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น.ส.อัญชลี  เขมะประภา  กรรมการ    
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมการ    
นางแสนสุข ค าแก้ว    กรรมการ    
นางพรรณี                   คล้ายจันทร ์  กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
นายสุพจน ์  จันตราชู   กรรมการ          
น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล   กรรมการ   
นางพัชรี          ระมาตร์   กรรมการ  
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์           กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ 
น.ส.ศิริพร   โกมารกุล   กรรมการและเลขานุการ  
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่   1.  ประชุมพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียน ม.3   เข้าศึกษาต่อ ม.4  ตามความเหมาะสมของแผนการ
เรียน และเสนอฝ่ายบริหารทราบ 

2.ประสานงานคณะกรรมการทุกคณะฯ ด าเนินงาน  ให้เรียบร้อยตามก าหนดเวลา  
3.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ม.3  ที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียน ม.4  ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน 

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์          ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   รองประธานกรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน  รองประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ    
น.ส.อัญชลี  เขมะประภา  กรรมการ    
นายพิราม    ภูมิวิชิต                กรรมการ 
นางพัชรี         ระมาตร์   กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   ครูที่ปรึกษา       3/1       กรรมการ 
น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์  ครูที่ปรึกษา       3/2       กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  ครูที่ปรึกษา 3/3 กรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  ครูที่ปรึกษา 3/3 กรรมการ 
นายณรงค์          หนูนารี  ครูที่ปรึกษา 3/4 กรรมการ 
น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ  ครูที่ปรึกษา 3/4 กรรมการ 
น.ส.วีร์สุดา   จันทโชติ  ครูที่ปรึกษา 3/5 กรรมการ 
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  ครูที่ปรึกษา 3/6 กรรมการ 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ์  ครูที่ปรึกษา 3/7 กรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  ครูที่ปรึกษา 3/8 กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  ครูที่ปรึกษา 3/9 กรรมการ 
น.ส.ทวินันท์  ใสขาว  ครูที่ปรึกษา 3/9 กรรมการ 
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น.ส.สุนันทา    กมลผาด      ครูที่ปรึกษา 3/10 กรรมการ 
นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์  ครูที่ปรึกษา 3/11 กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  ครูที่ปรึกษา 3/11 กรรมการ 
นายเพชร         สาระจันทร์      ครูที่ปรึกษา 3/12 กรรมการ 
น.ส.พันทิพา    หิงสุวรรณ  กรรมการ 
น.ส.ศิริพร   โกมารกุล   กรรมการและเลขานุการ  
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่  1. ประธานกรรมการแจ้งเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อ ม.4 ของโรงเรียน    
แก่ครูที่ปรึกษาทราบ 

2. เลขานุการ  ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเก่ียวกับก าหนดการ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2554  พร้อมใบสมัครและเกณฑ์คุณสมบัติ 

3. ครูที่ปรึกษา  ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน เร่ืองการเลือกเรียนแผนการเรียนให้เหมาะสมกับความ
ถนัดและความสามารถของนักเรียน และตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน เพื่อผู้ปกครอง และนักเรียน
จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแผนการเรียน 

4.วันที่ 1-4 ก.พ.54  ครูที่ปรึกษารวบรวมใบสมัครนักเรียน / สรุปยอดนักเรียนสมัครเรียงตามใบรายชื่อ 
ส่งเลขานุการในวันที่ 7 ก.พ.54  ภายในเวลา 12.00  น. 

5.วันอังคารที่ 8 ก.พ.54  เวลา 14.30 น.  คณะกรรมการทุกท่านประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้า
เรียน ม.4    ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่รายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  ณ  ห้อง 611 

6 วันพฤหัสที่  10 ก.พ.54   เลขานุการสรุปรายชื่อ และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติ    รายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  และประกาศให้นักเรียนทราบใน                         
วันศุกร์ที่ 11 ก.พ.54        

4. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียน ม.4  
4.1  คณะกรรมการประจ ากองกลาง    วันที่  14-17 กุมภาพันธ์ 2554   

นางสุนดิา เดชะทัตตานนท์           ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์
น.ส.อนุศรา บุญหลิม   น.ส.นฤมล  รับส่ง  
วันที่ 14  ก.พ.54  นางพรรณี  คล้ายจันทร ์ นายค านวณ  ยงประเดิม 
วันที่ 15  ก.พ.54  นางแสนสุข  ค าแก้ว นางกาญจนา  สินวิชัย 

วันที่ 16  ก.พ.54  นายสุพจน์  จันตราช ู น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล 
วันที่ 17  ก.พ.54  นางกาญจนา  ศิริมหา น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด 

นางพัชรี ระมาตร์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    1.  จัดเตรียมข้อสอบที่รับมอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ  เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบใน วันที่ 

14-17  กุมภาพันธ์   2554 
2. ดูแลการสอบ  และการก ากับการสอบให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 

 
 



 

4 
 
3.  ตรวจเช็คกระดาษค าตอบของนักเรียน  ที่กรรมการก ากับห้องสอบน าส่งให้ถูกต้องครบถ้วน  

น าส่งคณะกรรมการข้อ  4.2  
4.2  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  14-17  กุมภาพันธ์   2554 

น.ส.  ศิริพร โกมารกุล        ประธานกรรมการ 
นายเสถียร     บุญมหาสิทธิ์        นายวิทู   ศรารัชต์   น.ส.จุฑารัตน์  สิทธิค าทับ  

น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  1. จัดเรียงกระดาษค าตอบตามล าดับ  แยกตามรายวิชา 
 2. ตรวจกระดาษค าตอบด้วยคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจทานคะแนนที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย า 
4. สรุปผลการสอบและน าเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการต่อไป 

4.3  คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ  วันที่  14-17  กุมภาพันธ์   2554 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ หัวหน้า 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม ผู้ช่วย  น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วย 
นายสมศักดิ์  สวนสุข ผู้ช่วย  นักการ-ภารโรง ผู้ช่วย 

หน้าที่    1.  น าข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้  แจกกรรมการก ากับห้องสอบ  ตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
2. จัดเก็บซองกระดาษค าตอบในรายวิชาที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจากกรรมการก ากับห้องสอบ  และ

น าส่งกองกลาง 
3. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคาร 
4. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

4.4  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  
1)  คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์                 

วันจันทร์ที่  14  กุมภาพันธ์ 2554   เวลา  14.30-15.50 น.  
ห้องสอบที่ 1    ห้อง  241 น.ส.ภัทรนุช   ค าดี นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
ห้องสอบที่ 2    ห้อง  242 นางพจมาน   ชีววัฒนา น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์
ห้องสอบที่ 3    ห้อง  243 น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธิตระกูล นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
ห้องสอบที่ 4    ห้อง  244 นายปรีชา  นภาวุฒ ิ  น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย 
ห้องสอบที่ 5    ห้อง  245 น.ส.ลักษณา   อังกาบส ี น.ส.มีนา   โอษฐงาม 
ห้องสอบที่ 6   ห้อง  246 น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช 
ห้องสอบที่ 7   ห้อง  341 น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ 
ห้องสอบที่ 8 ห้อง  342 น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ นายอนุชา  ค าแดง 
ห้องสอบที่ 9   ห้อง  343 น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ 
ห้องสอบที่ 10  ห้อง  344 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ น.ส.ทวินันท์  ใสขาว 

2)  คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส,  แผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น และแผนการเรียนภาษาจีน   วันอังคารที่  15  กุมภาพันธ์ 2554   เวลา  14.30-15.50 น.  
ห้องสอบที่ 1    ห้อง  241 นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์ น.ส.วีร์สุดา  จันทโชต ิ
ห้องสอบที่ 2    ห้อง  242 น.ส.เกวลี  บุญบา ว่าที่ ร.ต.กิง่กมล  ชูกะวิโรจน ์
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ห้องสอบที่ 3   ห้อง  243 น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต นางวราภรณ์   แก้วเชาว์รัมย ์
ห้องสอบที่ 4    ห้อง  244 นายสุเนตร   ศรีใหญ ่ นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ 
ห้องสอบที่ 5    ห้อง  245 นางโสภา  พงศ์เทพูปถมัภ์ น.ส.สุพัตรา   เพียรไธสง 
ห้องสอบที่ 6   ห้อง  246 นางประพิมพรรณ  อินทรศิริพงษ ์ น.ส.เกษรา  ก้องศักดิ์ศรี 
ห้องสอบที่ 7   ห้อง  341 น.ส.จิรจิตร  ค าเสถียร น.ส.จิรา  จั่นเล็ก 
ห้องสอบที่ 8 ห้อง  342 น.ส.อัญชลี   เขมะประภา นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ 
ห้องสอบที่ 9   ห้อง  343 นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์ น.ส.ศิราภร นาบุญ 
ห้องสอบที่ 10  ห้อง  344 นายสุวิท  ปิ่นอมร น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ 

3)  คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียนศิลป์  ไทย-สังคม วันพุธ                   
ที่  16  กุมภาพันธ์ 2554   เวลา  14.30-15.50 น.  
ห้องสอบที่ 1    ห้อง  241 นางพิมพ์สุภัค  บุบผา นายเพชร  สาระจันทร์ 
ห้องสอบที่ 2    ห้อง  242 น.ส.บุษบา  กล้าขยัน น.ส.วันนภา  สายพิมพิน 
ห้องสอบที่ 3    ห้อง  243 นายอุตสาห์  สังขรัตน์ น.ส.นงพร  จู่พิชญ์ 
ห้องสอบที่ 4    ห้อง  244 น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน นางจุฑามาศ  วานิชชัง 
ห้องสอบที่ 5    ห้อง  245 นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง Miss  Pan Dong Mei 
ห้องสอบที่ 6   ห้อง  246 น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ นางทิพย์จันทร์  หงษา 
ห้องสอบที่ 7   ห้อง  341 นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรสถิตย ์ น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง 
ห้องสอบที่ 8 หอ้ง  342 นายศุภกิจ  หนองหัวลิง น.ส.โศจยา   ดวงสิน 
ห้องสอบที่ 9   ห้อง  343 นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน น.ส.สุนันทา  กมลผาด 
ห้องสอบที่ 10  ห้อง  344 น.ส.อรวรรยา  ภาคค า นายอนุชา  ค าแดง 

4)  คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกเพือ่เข้าแผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ                   
วันพฤหัสที่  17  กุมภาพันธ์ 2554   เวลา  14.30-15.50 น.  
ห้องสอบที่ 1    ห้อง  241 นายโกวิทย์   บุญทวี นางภัสสริญญา  กังเจริญ 
ห้องสอบที่ 2    ห้อง  242 น.ส.อรสา  ชาติรัมย์ Mr.Malicad Oscar Jr Maruquez 
ห้องสอบที่ 3    ห้อง  243 นางธนภร  เนตรสว่าง นางปุญยนุช   เอกศิริ 
ห้องสอบที่ 4    ห้อง  244 นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ 
ห้องสอบที่ 5    ห้อง  245 นางปภาดา  พชรพงศ์สุข น.ส.ปราณี  เปรียบสม 
ห้องสอบที่ 6   ห้อง  246 นางนลินพร  สมสมัย Mrs.  Rosemarie   B  Pacorsa 
ห้องสอบที่ 7   ห้อง  341 น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ นายอทิพงษ์  มหานิล 
ห้องสอบที่ 8 ห้อง  342 น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย 
ห้องสอบที่ 9   ห้อง  343 นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์ น.ส.ฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย 
ห้องสอบที่ 10  ห้อง  344 นายปวิตร  สมนึก น.ส.พิชชาพร  บุญยืน 
หน้าที่   1.มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที   

2.จัดห้องสอบจ านวน 35 ที่นั่ง  (ตามใบรายชื่อ) 
3.ก ากับห้องสอบตามวัน  เวลา  และห้องสอบที่ก าหนดในตาราง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
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5. ตรวจดู  การฝนรหัส  เลขประจ าตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง   
6. จัดเรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่จากน้อยไปหามาก  เก็บใส่ซองกระดาษค าตอบ 
7. น ากระดาษค าตอบจากข้อ 6  ส่งกองกลาง 

หมายเหตุ  ห้องที่ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ  ให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่กรรมการส ารอง                                           
ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5. คณะกรรมการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามแผนการเรียนรู้ 
น.ส.ศิริพร      โกมารกุล         ประธานกรรมการ  
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี  กรรมการ 

หน้าที่  1.  ตรวจทานผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและน าเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
2. ด าเนินการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2554  และพิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.4  แต่ละแผนการเรียน พร้อมน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม  ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2554  และประกาศผลให้นักเรียนทราบในวันที่  10  
มีนาคม  พ.ศ.2554   

6. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ม.3  ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2554   เวลา 09.00 น.   
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการ 

นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ  
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ 

น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ  
น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการและเลขานุการ 
นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1.รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  2.แจกเอกสารที่โรงเรียนก าหนด 
3. นัดหมายนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน 

7.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 

นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการ นักการภารโรง กรรมการ  
นายเล็ก สินวิชัย           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1.  จัดสถานที่รับสมัคร,สอบ ,รายงานตัว  และรับมอบตัว 
 2.  ดูแลนักการภารโรง  จัดสถานที่  และท าความสะอาดสถานที่ให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานทุกวัน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   4 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
 

 สั่ง   ณ   วันที่   4 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช)   
ผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



 

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2554 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัต ิ
วันที่ 6  พ.ย. 53 ผู้อ านวยการโรงเรียน  แจ้งเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4   แก่

ผู้ปกครองทราบ  
วันศุกร์ที่ 28 ม.ค.54 ผู้อ านวยการโรงเรียน/ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4   แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3   คาบเรียนที่ 7                   
ณ หอประชุมโรงเรียน  

วันจันทร์ที่  31  ม.ค.54 โรงเรียนส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเก่ียวกับปฏิทินการเร่ือง การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554      
พร้อมใบสมัคร 

วันที่ 1-4  ก.พ.54 นักเรียนชั้น ม.3 ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ที่ครูที่ปรึกษา 
วันจันทร์ที่ 7  ก.พ.54 (ภายใน
เวลา 12.00 น. 

ครูที่ปรึกษารวบรวมใบสมัครนักเรียน / สรุปยอดนักเรียนสมัครเรียงตามใบรายชื่อ              
ส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วันอังคารที่ 8 ก.พ.54 54  
เวลา 14.30  น. 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ข้อที่ 3)  ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.3  
สมัครเข้าเรียน ม.4    ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ของโรงเรียน   ณ  ห้อง 611 

วันศุกร์ที่ 10  ก.พ.54 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 
วันที่ 14-17   ก.พ.54 การสอบคัดเลือกนักเรียนตามแผนการเรียน  (ในกรณีที่นักเรียนผ่านเกณฑ์

คุณสมบัติมีจ านวนมากกวา่ที่โรงเรียนก าหนด) 
14  ก.พ.54 14.30 - 16.30 น.  การสอบคัดเลือก  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
15  ก.พ.54 14.30 - 16.30 น.  การสอบคัดเลือก  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส.  แผนการ

เรียนภาษาญี่ปุ่น และ แผนการเรียนภาษาจีน 

16  ก.พ.54 14.30 - 16.30 น. การสอบคัดเลือก  แผนการเรียนศิลป์-ไทย-สังคม   
17  ก.พ.54 14.30 - 16.30 น.  การสอบคัดเลือก  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

วันที่  23   ก.พ.54 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก      สรุปรายชื่อและจ านวนนักเรียน  ม.3  ที่
สอบผ่านการคัดเลือกแต่ละแผนการเรียน    เสนอหัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ  
 เพื่อน าเสนอ ผอ. 

วันที่ 28  ก.พ.54 คณะกรรมการ ข้อที่ 5    ด าเนินการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
เร่ืองผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปี
การศึกษา 2554  และพิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.4  แต่ละแผนการเรียนรู ้พร้อม
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม  ในวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.2554   

10  มี.ค. 54 09.00 น.  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน  ม.3  เข้าเรียนต่อ ม.4  ปีการศึกษา 
2554  นักเรียนรายงานตัว  รับเอกสารการนัดหมาย 

วันที่ 27 มี.ค.54 นักเรียน ม.3  ที่ได้รับการคัดเลือกทุกแผนการเรียนรายงานตัว 
วันที่ 3 เม.ย.54 นักเรียน ม.3  ที่ได้รับการคัดเลือกทุกแผนการเรียนมอบตัว 

 

 
 


