
 
 

 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๐๓๐ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ICT  ระดับ ม.๑  และ ม.๔    
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

       ----------------------------------------------------- 

     ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒  เร่ือง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา  ๒๕๕๔ อนุมัติให้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ด าเนินการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ  ICT         ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑  จ านวน ๑ ห้อง และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑ ห้อง เพื่อให้การด าเนินการ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพิชยนันท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นายสมยศ            แม้นสงวน                    กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ วางแผน ประสานงาน ให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ICT  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน     

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์   รองประธานกรรมการ 
นายสมยศ            แม้นสงวน                    กรรมการ 

 



นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นางทัศนยี์  วงค์เขียว   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมการ    
นางแสนสุข ค าแก้ว    กรรมการ    
นางกาญจนา         สินวิชัย   กรรมการ   
นางกาญจนา          ศิริมหา   กรรมการ   
นางพรรณี                   คล้ายจันทร ์  กรรมการ 
นายค านวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ  
นายสุพจน ์  จันตราชู   กรรมการ          
น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล                      กรรมการ   
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์           กรรมการ 
น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  กรรมการ 
น.ส.ศิริพร   โกมารกุล   กรรมการ 
นางพัชรี          ระมาตร์   กรรมการและเลขานุการ  
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่   ๑. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนและจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน ICT  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒   

๒. จัดท าแบบแจ้งขั้นตอนการแสดงความจ านง  ใบสมัคร  ปา้ยประกาศ  และเอกสารการรับนักเรียนชั้น  ม.๑ 
และ ม.๔   ห้องเรียน ICT   

๓. พิจารณา/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT    
๔.  ท าประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ , นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

๓. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน  วันที่  ๑๒ – ๑๖  ก.พ.๕๔ 
๓.๑ คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  ที่ปรึกษา 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  หัวหน้า 
น.ส.นฤมล รับส่ง   ตรวจใบแจ้งความจ านง/ ตรวจหลักฐาน 
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ   บันทึกข้อมูลใบสมัคร 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์  ออกเลขที่การสมัคร 

๓.๒ คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์  ที่ปรึกษา 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  หัวหน้า 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม   ตรวจใบแจ้งความจ านง/ตรวจหลักฐาน 
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี  บันทึกข้อมูลใบสมัคร 



น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์  ออกเลขที่การสมัคร 
๓.๓ คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์   ที่ปรึกษา 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  หัวหน้า 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์   ตรวจใบแจ้งความจ านง/ตรวจหลักฐาน 
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ   บันทึกข้อมูลใบสมัคร 
นางภัสสริญญา กังเจริญ   เก็บเงินค่าสมัคร 

๓.๔ คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
นายอดุลย์ ศิริเวช   ที่ปรึกษา 
นางกาญจนา สินวิชัย   หัวหน้า 
น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ  ตรวจใบแจ้งความจ านง/ตรวจหลักฐาน 
น.ส.สารฤทธิ์ โพธิราช   บันทึกข้อมูลใบสมัคร 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์  เก็บเงินค่าสมัคร 

๓.๕ คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
นายสมยศ แม้นสงวน  ที่ปรึกษา 
นายพิราม ภูมิวิชิต   หัวหน้า 
นายอทิพงษ์ มหานิล   ตรวจใบแจ้งความจ านง/ตรวจหลักฐาน 
นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์   บันทึกข้อมูลใบสมัคร 
นางภัสสริญญา กังเจริญ   เก็บเงินค่าสมัคร 

หน้าที่ ๑.ให้คณะกรรมการเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.     ณ  หอ้งโสตทัศนศึกษา 
๒. ที่ปรึกษา   ท าหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า/แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการรับสมัคร  และควบคุมการรับสมัคร

แต่ละวันให้มีความเรียบร้อย 
๓.หัวหน้าการรับสมัครในแต่ละวัน  รับเอกสารการรับสมัครจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อใช้ในการ

ด าเนินการแต่ละวัน  ให้ข้อมูล  ตอบข้อซักถาม  แนะน าการกรอกใบสมัคร   ประสานงานให้การรับ
นักเรียนในแต่ละวันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และรายงานสรุปจ านวนนักเรียนที่มาสมัครในแต่ละวัน
แก่ประธานกรรมการด าเนินงาน  

๔. กรรมการตรวจใบแจ้งความจ านงและตรวจหลักฐา   ท าหน้าที่   
๑) ตรวจความถูกต้องของใบแจ้งความจ านง  และแนะน าการกรอกให้ถูกต้อง 
๒)  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐาน 

-  ใบแจ้งความจ านง / ใบสมัคร 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด  และลงชื่อ

รับรองส าเนา 
- นักเรียน ม.๑  -  หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือเทียบเท่า พร้อม
ถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด และลงชื่อรับรองส าเนา  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม  ทั้ง ป.๔  และ  ป.๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   



- นักเรียน ม.๔ - หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือ
เทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด  และลงชื่อรับรองส าเนา    ผู้สมัคร
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ทั้ง ป.๔  และ  ป.๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   

- รูปถ่ายขนาด  ๑ - ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน) 
- หลักฐานอื่นๆ   เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ   พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด  และลงชื่อ

รับรองส าเนา) 
๖.  กรรมการบันทึกข้อมูล ท าหน้าที่  

- พิมพ์ใบสมัครนักเรียนเป็นรายบุคคล   ตามรายละเอียดที่  สพฐ. และ  สพม.๒  ก าหนดให้ 
- ออกเลขที่สมัครให้ผู้สมัครประจ าวัน  จัดเก็บเอกสาร  รวบรวมข้อมูล  แยกประเภทข้อมูลตาม

รายละเอียดที่  สพฐ. และ สพม.๒  ก าหนดให้รายงาน  น าส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๗.  กรรมการเก็บเงินค่าสมัคร ท าหน้าที่ - เก็บเงินค่าสมัครและออกใบเสร็จรับเงิน 
 

๔.  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก   วันที่ ๒๖,๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    เวลา ๐๗.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
๔.๑  คณะกรรมการประจ ากองกลาง     

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นางพัชรี  ระมาตร์    กรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม   กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิค าทับ  กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่     ๑.  จัดเตรียมข้อสอบที่รับมอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ  เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบ 
๒.   ดูแลการสอบ  และการก ากับการสอบให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
๓.  ตรวจเช็คกระดาษค าตอบของนักเรียน  ที่กรรมการก ากับห้องสอบน าส่งให้ถูกต้องครบถ้วน  

น าส่งคณะกรรมการข้อ ๔.๒ 
 
๔.๒  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ   

   น.ส.ศิริพร        โกมารกุล ประธานกรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
นายวิทู   ศรารัชต์   กรรมการ  
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่ ๑.ตรวจข้อสอบบันทึกคะแนน จัดท าผลการสอบ รายงานขอความเห็นชอบจากประธาน      
                 คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.ประกาศผลการสอบ นักเรียนที่สอบได้ในวันที่    ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ป้ายประกาศการรับสมัครนักเรียน 

๔.๓  คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ   



นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ ประธานกรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการ 
นักการ-ภารโรง   กรรมการ 

หน้าที่   ๑.  น าข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้  แจกกรรมการก ากับห้องสอบ  ตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
๒. จดัเก็บซองกระดาษค าตอบในรายวิชาที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจากกรรมการก ากับห้องสอบ  และน าส่ง

กองกลาง 
๓. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคาร 
๔. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

๔.๔  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   ระดับ ม.๑  วันเสาร์ที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ห้องสอบที่ ๑    ห้อง  ๒๒๑ ๑.น.ส.เกวลี       บุญบา         ๒.น.ส.ฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย  
ห้องสอบที่ ๒    ห้อง  ๒๒๒ ๑.น.ส.รุ่งตะวัน    ทาโสต   ๒.น.ส.สุนันทา กมลผาด 
ห้องสอบที่ ๓    ห้อง  ๒๒๓ ๑.น.ส.อรวรรยา   ภาคค า ๒.น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์
ห้องสอบที่ ๓    ห้อง  ๒๒๔ ๑.น.ส.ปราณี  เปรียบสม ๒.นายอนุชา   ค าแดง         
ห้องสอบที่ ๕    ห้อง  ๒๒๕ ๑.น.ส.วีร์สุดา    จันทโชติ   ๒.น.ส.พิชชาพร  บุญยืน 
ห้องสอบที่ ๖    ห้อง  ๒๓๑ ๑.นางนลินพร   สมสมัย      ๒.น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดื่อ 

๔.๔  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   ระดับ ม.๔  วันอาทิตยท์ี่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ห้องสอบที่ ๑    ห้อง  ๒๒๑ ๑.น.ส.ภัทรนุช    ค าดี            ๒. น.ส.ศิราภร  นาบุญ 
ห้องสอบที่ ๒    ห้อง  ๒๒๒ ๑. นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ ๒. น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์ 
ห้องสอบที่ ๓    ห้อง  ๒๒๓ ๑.น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ ๒.นางทิพย์จันทร์   หงษา     
หน้าที่    ๑.  ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาติ  และรับนักเรียนไปที่ห้องสอบ 

๒. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสอบ  
๓. ก ากับห้องสอบตามวัน  เวลา  และห้องสอบที่ก าหนดในตาราง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
๕. ตรวจดู  การฝนรหัส  เลขประจ าตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง   
๖. จัดเรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่จากน้อยไปหามาก  เก็บใส่ซองกระดาษค าตอบ 
๗. น ากระดาษค าตอบจากข้อ ๕  ส่งกองกลาง   
๘. หากไม่มีนักเรียนในห้องสอบ  ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการส ารอง 

 
๔.๕   กรรมการประจ าอาคาร 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า 
นางจุฑามาศ      วานิชชัง  ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑.  ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาติ   
๒. ส ารวจครูผู้ก ากับห้องสอบในอาคารที่รับผิดชอบ เวลา ๘.๓๐ น.  และแจ้งกองกลาง 
๓. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

 
 



๕.  คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก   และรับมอบตัวนักเรียน  
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์      ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข    รองประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์    รองประธานกรรมการ 
น.ส.ศิริพร โกมารกุล            กรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม   กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง            กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ  กรรมการ  
น.ส.พิชชาพร บุญยืน            กรรมการ  
น.ส.จุฑารัตน์ สิทธิค าทับ          กรรมการ  
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย   กรรมการ  
นางพัชรี  ระมาตร์         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. รับรายงานตัวนักเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒  มี.ค.๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดย 
- รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามวันเวลาที่ก าหนด 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานตัว   
- เก็บเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน    แจกเอกสารการนัดหมาย 
-.รวบรวมเอกสารการรายงานตัว   เงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน และสรุปรายชื่อผู้รายงานตัวส่งกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
        ๒.รับมอบตัวนักเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   วันที่ ๔  มี.ค.๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  โดย 

-   รับรายงานตัวนักเรียน  และสรุปยอดนักเรียนที่มามอบตัว 
-   รับมอบตัวนักเรียน   ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร รวบรวมเอกสารน าส่งกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ  เรียงตามล าดับในใบรายชื่อ 
-  รับเงินตามที่โรงเรียนก าหนด  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร รวบรวมเอกสาร / เงิน น าส่งกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นายสมศักดิ์  สวนสุข  กรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  จัดสถานที่รับสมัคร,สอบ ,รายงานตัว  และรับมอบตัว 
 ๒.  ดูแลนักการภารโรง  จัดสถานที่  และท าความสะอาดสถานที่ให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานทุกวัน 
 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์ กรรมการ นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์  กรรมการ 



น.ส.นนทยา เพิ่มยศ     กรรมการ นายปวิตร สมนึก         กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่     ๑.จัดติดตั้งระบบเสียงในวันรับสมัคร  วันสอบ  วันรายงานตัว และวันมอบตัวให้เรียบร้อย  พร้อมเพื่อการใช้
งาน 

 ๒. ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์  ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ 
 
๘.  คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 

นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ  
น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล  กรรมการ  
น.ส.สุนันทา  กมลผาด  กรรมการ  
น.ส.ทัศนีย์  บุญประเสริฐ กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมการ  
น.ส.ศิราภร  นาบุญ  กรรมการ  
นางละออง  ทองแสง  กรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ จัดบริการอาหาร - น้ าดื่ม  ส าหรับคณะกรรมการรับนักเรียนทุกวันท าการจนสิ้นสุดกิจกรรม 
 การรับนักเรียน  การรายงานตัวและการมอบตัว 

 
๑๐.คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับนักเรียนในแต่ละวัน 

นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์ หัวหน้า  
น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย  น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  ผู้ช่วย 
หน้าที่        รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ส่งแบบรายงานที่ สพม.๒   และศูนย์ประสานการรับ

สมัคร  ตามเบอร์โทรสาร และเวบไซด์ที่  สพม.๒   ก าหนด 
๙.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                     

นายคมศักดิ์     หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ 
นายเพชร  สาระจันทร์ กรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต์  กรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค  บุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่        ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันตามปฏิทินการรับสมัคร                                                         
 ๒. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนก าหนด   
๓.  จัดท าป้ายระบุจุดการรับสมัคร  และอื่น ๆ ให้ชัดเจน 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย       

นายอดุลย์  ศิริเวช         ประธานกรรมการ 



นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการ 
นางธนภร  เนตรสว่าง กรรมการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่        ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกเร่ืองการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามปฏิทินการรับ
สมัคร  

 
ให้คณะกรรมการแต่ละชุดปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย  ครบถ้วนตามวันเวลาที่ก าหนด 

 
ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่    ๔  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

     สั่ง    ณ  วันที่     ๔  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

( นายพิชยนันท์   สารพานิช)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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