
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๐๓๓/๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
       ----------------------------------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  
๒๕๕๔  ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒  ประเภท ห้องเรียนปกติ  
สอดคล้องกับแนวปฏบิัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 
๒๕๕๔   ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายพชิยนนัท์  สารพานิช                  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์   กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร    กรรมการ        
นายสมยศ            แม้นสงวน            กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ วางแผน ประสานงาน ให้การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔   เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์   ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์ รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช  รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์  รองประธานกรรมการ 

นายสมยศ แม้นสงวน กรรมการ นางวราภรณ์ สัตยมาภากร   กรรมการ   
นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมการ นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ์  กรรมการ  
นางกาญจนา สินวิขัย  กรรมการ น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด กรรมการ  



 

 
๒ 

นางแสนสุข ค าแก้ว   กรรมการ นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ  
นางพรรณี          คลา้ยจันทร์ กรรมการ นายค านวณ ยงประเดิม กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล  กรรมการ  
นายสพุจน ์ จันตราช ู กรรมการ นางพชัรี        ระมาตร์  กรรมการ  
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์          กรรมการ น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ กรรมการ 

นายอ านวย      ศรีตระกูลทรัพย์ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง        กรรมการ 
นายปรัชญา  ธรรมวรรณ รองประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
นายพงศ์อานันต ์ เซ่งไพเราะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานฯ         กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์    กรรมการและเลขานุการ  
น.ส.ศิริพร  โกมารกุล           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่   ๑. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๒  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. จัดท าใบแจ้งความจ านง, ใบสมัคร   ใบมอบตัว   ปา้ยประกาศ  และเอกสารข้อมูลการรับนกัเรียน
ชั้น ม.๑ และ ม.๔   

๓. พิจารณา/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการรับสมัครนักเรียน  
๔.  ท าประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ , นักเรียนที่สอบผา่นการคัดเลือก และประกาศอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
 

๓. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ ,๔  ระหว่างวันที ่๑๒  -  ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๔ 
๓.๑  คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์  ประธานที่ปรึกษา 
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์  รองประธานที่ปรึกษา 
นายอ านวย ศรีตระกูลทรัพย์  กรรมการกลาง 
นายปรัชญา ธรรมวรรณ  กรรมการกลาง 
นายพิราม ภูมิวิชิต   หัวหน้า    

นักเรียน ม.๑ นักเรียน ม.๔ หน้าที่ 
๑.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ๑. น.ส.นฤมล   รับส่ง ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความ 
๒.น.ส.อนุศรา   บุญหลิม ๒. น.ส.จุฑารัตน์   สิทธิค าทับ จ านง /ใบสมัคร 
๓.น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ   
๔.น.ส.พิชชาพร   บุญยนื   
๕ นักเรียนจ านวน ๕ คน  
๑.นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพนัธ์ ๑. นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง กรรมการตรวจหลักฐาน 
๒.นายเล็ก   สินวชิัย   
๓.นางธนภร  เนตรสว่าง   
๔.น.ส.อัญชลี   เขมะประภา    



 

 
๓ 

๑.น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช ๑.น.ส.เสาวลักษณ์  สนัติธรรมเมธี กรรมการบันทึกข้อมูล/ 
๒.นายเสถียร  บุญมหาสทิธ ิ ๒.น.ส.โศจยา  ดวงสิน กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร 
๓.น.ส.ภานุมาศ  ชาตทิองแดง   
๔.นางภัสสริญญา   กังเจริญ   
๕.น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ   
๑. น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  กรรมการเก็บเอกสาร 
๒ น.ส.ทวินนัท์   ใสขาว   

๓.๒  คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
นายอดุลย ์ ศิริเวช   ประธานที่ปรึกษา 
นายคมศักดิ ์ หาญสิงห์   รองประธานที่ปรึกษา 
นายอ านวย ศรีตระกูลทรัพย์  กรรมการกลาง 
นายพงษ์อานนัต ์ เซ่งไพเราะ  กรรมการกลาง 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  หัวหน้า    

นักเรียน ม.๑ นักเรียน ม.๔ หน้าที่ 
๑.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ๑. น.ส.นฤมล   รับส่ง ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความ 
๒.น.ส.อนุศรา   บุญหลิม  จ านง /ใบสมัคร 
๓.น.ส.โศจยา  ดวงสิน   
๔.น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ   
๕ นักเรียนจ านวน ๕ คน  
๑.นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรสถิตย ์ ๑. น.ส.จิรจิตร    ค าเสถียร กรรมการตรวจหลักฐาน 
๒.นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   
๓.นางพจมาน   ชีววัฒนา   
๓.น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล   
๑.น.ส.เสาวลักษณ์  สนัติธรรมเมธี ๑.น.ส.มีนา   โอษฐงาม กรรมการบันทึกข้อมูล/ 
๒.น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ ๒.น.ส.ทวินันท์   ใสขาว กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร 
๓. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   
๔.น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์   
๕ นายณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ ์   
๑.  น.ส.วรัทยา  ธนพฒันรุ่งโรจน์  กรรมการเก็บเอกสาร 
๒. น.ส.จุฑารัตน์   สิทธิค าทับ   

๓.๓  คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
นายสมยศ แม้นสงวน  ประธานที่ปรึกษา 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  รองประธานที่ปรึกษา 
นายอ านวย ศรีตระกูลทรัพย์  กรรมการกลาง 
นายพิราม ภูมิวิชิต   หัวหน้า   



 

 
๔ 

นักเรียน ม.๑ นักเรียน ม.๔ หน้าที่ 
๑.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ๑. น.ส.นฤมล   รับส่ง ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความ 
๒.น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ ๒. น.ส.จุฑารัตน์   สิทธิค าทับ จ านง /ใบสมัคร 
๓.น.ส.พิชชาพร   บุญยนื   
๔ นักเรียนจ านวน ๕ คน  
๑.นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพนัธ์ ๑. นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง กรรมการตรวจหลักฐาน 
๒.นายเล็ก   สินวชิัย   
๓.นางธนภร  เนตรสว่าง   
๔.น.ส.อัญชลี   เขมะประภา    
๑.น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช ๑.น.ส.มีนา    โอษฐงาม กรรมการบันทึกข้อมูล/ 
๒.นายเสถียร  บุญมหาสทิธ ิ ๒.น.ส.โศจยา  ดวงสิน กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร 
๓.น.ส.ภานุมาศ  ชาตทิองแดง   
๔.นางภัสสริญญา   กังเจริญ   
๑. น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  กรรมการเก็บเอกสาร 
๒ น.ส.ทวินนัท์   ใสขาว   

๓.๔  คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์  ประธานที่ปรึกษา 
นายสมยศ แม้นสงวน  รองประธานที่ปรึกษา 
นายปรัชญา ธรรมวรรณ  กรรมการกลาง 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  หัวหน้า   

นักเรียน ม.๑ นักเรียน ม.๔ หน้าที่ 
๑.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ๑. น.ส.นฤมล   รับส่ง ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความ 
๒.น.ส.โศจยา  ดวงสิน ๒. น.ส.พิชชาพร   บุญยนื จ านง /ใบสมัคร 
๓.น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ   
๔ นักเรียนจ านวน ๕ คน  
๑.นางอุษณีษ์  อึ้งวิฑูรสถิตย ์ ๑. น.ส.จิรจิตร    ค าเสถียร กรรมการตรวจหลักฐาน 
๒.นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   
๓.นางพจมาน   ชีววัฒนา   
๓.น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล   
๑.น.ส.เสาวลักษณ์  สนัติธรรมเมธี ๑.น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ กรรมการบันทึกข้อมูล/ 
๒.น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ ๒.น.ส.ทวินันท์   ใสขาว กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร 
๓. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   
๔ นายณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ ์   
๑.  น.ส.วรัทยา  ธนพฒันรุ่งโรจน์  กรรมการเก็บเอกสาร 
๒. น.ส.จุฑารัตน์   สิทธิค าทับ   



 

 
๕ 

๓.๕  คณะกรรมการรับสมัครวันที่   ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
นายอดุลย ์ ศิริเวช   ประธานที่ปรึกษา 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  รองประธานที่ปรึกษา 
นายพงษ์อานนัต ์ เซ่งไพเราะ  กรรมการกลาง 
นายพิราม ภูมิวิชิต   หัวหน้า   

นักเรียน ม.๑ นักเรียน ม.๔ หน้าที่ 
๑.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ๑. น.ส.นฤมล   รับส่ง ประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความ 
๒.น.ส.แจ่มจันทร์   ดอกมะเดื่อ ๒. น.ส.จุฑารัตน์   สิทธิค าทับ จ านง /ใบสมัคร 
๓.น.ส.พิชชาพร   บุญยนื   
๔ นักเรียนจ านวน ๕ คน  
๑.นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพนัธ์ ๑. นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง กรรมการตรวจหลักฐาน 
๒.นายเล็ก   สินวชิัย   
๓.นางธนภร  เนตรสว่าง   
๔.น.ส.อัญชลี   เขมะประภา    
๑.น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช ๑.น.ส.มีนา    โอษฐงาม กรรมการบันทึกข้อมูล/ 
๒.นายเสถียร  บุญมหาสทิธ ิ ๒.น.ส.โศจยา  ดวงสิน กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัคร 
๓.น.ส.ภานุมาศ  ชาตทิองแดง   
๔.นางภัสสริญญา   กังเจริญ   
๑. น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  กรรมการเก็บเอกสาร 
๒ น.ส.ทวินนัท์   ใสขาว   

 
หน้าที่ ๑.ให้คณะกรรมการเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน 

๒. ที่ปรึกษา   ท าหนา้ที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า/แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการรับสมัคร  และควบคมุ            
การรับสมัครแต่ละวนัให้มีความเรียบร้อย 

๓. กรรมการกลาง  ท าหนา้ที่ ตัดสินปัญหาอันเกิดจากการรับสมัคร 
๔.หัวหน้าการรับสมัครในแต่ละวัน  ท าหน้าที ่

- รับเอกสารการรับสมัครจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อใช้ในการด าเนนิการแต่ละวัน   
- ประสานงานให้การรับนักเรียนในแต่ละวันด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   
- รวมรวมเอกสาร รายชื่อผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันและรายงานสรุปจ านวนนักเรียนที่มา

สมัครในแต่ละวนัแก่ประธานกรรมการด าเนินงาน ตามแบบรายงานทีโ่รงเรียนก าหนด 
๕. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/ตรวจใบแจ้งความจ านง ท าหน้าที ่  

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  ให้ข้อมูล  ตอบข้อซักถาม  แนะน าการกรอกใบแจ้งความจ านง  
และใบสมัคร   

- ตรวจความถูกต้องของใบแจ้งความจ านง   เอกสารหลักฐาน  และ.ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง
ส าเนา 

-  แจกบัตรคิว   และบนัทึกช่วยจ า 



 

 
๖ 

-  น านักเรียนส่งคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
๖. กรรมการตรวจหลักฐาน ท าหน้าที่  

๑) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
๑.๑) ใบแจ้งความจ านง (ม.๑) / ใบสมัคร  (ม.๔) 
๑.๒) ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด        

(และลงชื่อรับรองส าเนา) 

๑.๓) นักเรียน ม.๑  -  หลักฐานการจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ชุด และลงชื่อรับรองส าเนา   

-   ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่แสดงความสัมพนัธ์กับนักเรียน              
กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่าย
เอกสาร ๑ ชุด  และลงชื่อรับรองส าเนา) 

นักเรียน ม.๔ - หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ 
ชุด  และลงชื่อรับรองส าเนา    ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ทั้ง ป.๔  และ  ป.๕ ไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐   

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

(และลงชื่อรับรองส าเนา) 
๒) ม.๑  ให้ตรวจสอบข้อมูล และระบุในใบแจง้ความจ านงว่านักเรียนมีคุณสมบัติเปน็นักเรียน

ประเภทใด    (ในเขต ,นอกเขต) 
๗.  กรรมการบันทึกข้อมูล ท าหน้าที่  

- ตรวจสอบใบสมัครผูส้มัครรายบุคคลตามรายละเอียดที่  สพม.๒  ก าหนด  โดยเรียกจาก            
เลขที่ใบแจ้งความจ านง   ตรวจสอบข้อมูลจริง กับข้อมูลที่นักเรียนกรอกมาผ่านระบบ ONLINE   

- บันทึกระบุหลักฐานที่ใช้สมัคร  ประเภทของนักเรียนตามที่กรรมการตรวจหลักฐานระบุ              
- บันทึกรายชื่อโรงเรียนทีน่ักเรียนยินดีให้เกลี่ย  (โรงเรียนพนูสนิ (เพชรสุขอุปถัมภ์),                 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง, โรงเรียนปทุมคงคา  และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย) 
- เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะออกเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม                

โดยระบุห้องสอบให้ 
- สั่งเครื่องพิมพ์ใบสมัครออกมาให้นักเรียนลงลายมือชื่อผูส้มัคร   
- สั่งเครื่องพิมพ์ พิมพ์รายชื่อผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันน าส่งหัวหน้าการรับสมัคร 

๘.กรรมการเก็บเอกสาร  ท าหน้าที่   
- ติดรูปถ่ายของนักเรียนที่ส่วนบนขวาของใบสมัคร ๑ รูป  และที่บัตรประจ าตัวสอบ ส่วนลา่ง          

๒ รูป  ตัดส่วนที่เป็นบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ๒ ใบ  ออกให้นักเรียน ๑ ใบ  ใช้เป็นหลักฐาน
ติดต่อกับโรงเรียนตลอดช่วงการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.๑   อีก ๑ ใบเก็บเป็นหลักฐานที่โรงเรียน 



 

 
๗ 

- จัดเก็บใบแจ้งความจ านง/ใบสมัคร/เอกสารหลักฐาน  แยกประเภทตามคุณสมบัตินักเรียน   
 

๔.  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  ๑๙,๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๔.๑  คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบคัดเลือก  

   นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
   นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
น.ส.มยุรี   มิ่งมงคล นายค านวณ   ยงประเดิม 
นายสพุจน์  จนัตราช ู นายพิราม   ภูมิวชิิต 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ น.ส.ทวินนัท ์ ใสขาว  กรรมการ  
        นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ กรรมการและเลขานุการ 

  นางพชัร ี  ระมาตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ๑.จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดาษค าตอบ 
 ๒.ดูแลจัดข้อสอบ กระดาษค าตอบ และก ากับให้การสอบด าเนนิไปตามก าหนดเวลาในการสอบ
 ๓.ตรวจสอบกระดาษค าตอบที่กรรมการก ากับห้องสอบน าสง่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

๔.๒  กรรมการประจ าอาคาร 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า 
นางจฑุามาศ วานชิชัง  ผู้ช่วย 

หน้าที่    ๑. เรียกแถวนักเรียนเพื่อเคารพธงชาติและสวดมนต์  โดยให้นักเรียนเข้าแถวตามห้องสอบ 
๒.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงห้องสอบ  แนวปฏิบัติในการสอบและเร่ืองแจ้งจากโรงเรียน 
๓.ส ารวจครูผู้ก ากับห้องสอบในอาคารที่รับผิดชอบ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  และแจ้งกองกลาง 
๔. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคาร 
๕.  ส ารวจจ านวนนักเรียนที่มาสอบ / ขาดสอบ  แจ้งกองกลางทราบ 
๖. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 
๔.๓ กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 

นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์ หัวหน้า 
นายประมวล เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
นายสมศักดิ ์ สวนสุข  ผู้ช่วย 
นักการ-ภารโรง   ผู้ช่วย 

หน้าที่    ๑.น าข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้  แจกกรรมการก ากับห้องสอบ  ตามก าหนดเวลาในตารางสอบ 
๒.จัดเก็บซองกระดาษค าตอบในรายวิชาทีน่ักเรียนสอบเสร็จแล้วจากกรรมการก ากับห้องสอบ                

และน าส่งกองกลาง 
๓. ประสานงานระหว่างกรรมการก ากับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 
 
 



 

 
๘ 

๔.๔ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ การสอบคัดเลือก  ม.๑  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔  (เวลา 
๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

- นักเรียนในเขตพื้นที่   
ห้องสอบ 

ที่ 
ห้อง เลขประจ าตัวผู้สมัคร รายชื่อคณะกรรมคุมสอบ 

๑ ๒๒๑ ๑๑๒๑๐๐๐๑-๑๑๒๑๐๐๓๕ น.ส.ภัทรนุช ค าดี น.ส.ศิราภร นาบญุ 
๒ ๒๒๒ ๑๑๒๑๐๐๓๖-๑๑๒๑๐๐๗๐ น.ส.ปราณ ี เปรียบสม น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ ์
๓ ๒๒๓ ๑๑๒๑๐๐๗๑-๑๑๒๑๐๑๐๕ นายโกวทิย ์ บุญทว ี นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ 
๔ ๒๒๔ ๑๑๒๑๐๑๐๖-๑๑๒๑๐๑๔๐ น.ส.เกวลี บุญบา นางชนสิรางค ์ ปรากฏชื่อ 
๕ ๒๒๕ ๑๑๒๑๐๑๔๑-๑๑๒๑๐๑๗๕ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง 
๖ ๒๓๑ ๑๑๒๑๐๑๗๖-๑๑๒๑๐๒๑๐ น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ น.ส.วันนภา สายพิมพนิ 
๗ ๒๓๒ ๑๑๒๑๐๒๑๑-๑๑๒๑๐๒๔๕ นายปรีชา นภาวุฒ ิ นายปวิตร สมนึก 
๘ ๒๓๓ ๑๑๒๑๐๒๔๖-๑๑๒๑๐๒๘๐ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ นายปุ้ย คงอุไร 
๙ ๒๓๔ ๑๑๒๑๐๒๘๑-๑๑๒๑๐๓๑๕ น.ส.บุษบา กล้าขยัน นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ 

๑๐ ๒๓๕ ๑๑๒๑๐๓๑๖-๑๑๒๑๐๓๕๐ นายอุตสาห์ สังขรัตน ์ นางทพิย์จันทร์ หงษา 
๑๑ ๒๓๖ ๑๑๒๑๐๓๕๑-๑๑๒๑๐๓๘๕ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี นางปภาดา พชรพงศ์สุข 
๑๒ ๓๔๔ ๑๑๒๑๐๓๘๖-๑๑๒๑๐๔๒๐ นางปุญยนชุ เอกศิริ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน 
๑๓ ๓๔๓ ๑๑๒๑๐๔๒๑-๑๑๒๑๐๔๕๕ นายอทิพงษ ์ มหานิล นายอุสาห์ เพชรประพันธ ์
๑๔ ๓๔๒ ๑๑๒๑๐๔๕๖-๑๑๒๑๐๔๙๐ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
๑๕ ๓๔๑ ๑๑๒๑๐๔๙๑-๑๑๒๑๐๕๒๕ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์
๑๖ ๒๔๑  ๑๑๒๑๐๕๒๕-๑๑๒๑๐๕๖๐ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ นายสุเนตร ศรีใหญ่ 
๑๗ ๒๔๒ ๑๑๒๑๐๕๖๑-๑๑๒๑๐๕๙๕ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ น.ส.โศจยา ดวงสิน 

- นักเรียนนอกเขตพื้นที่    
ห้องสอบ 

ที่ 
ห้อง เลขประจ าตัวผู้สมัคร รายชื่อคณะกรรมคุมสอบ 

๑ ๒๔๓ ๑๑๒๓๐๐๐๑-๑๑๒๓๐๐๓๕ น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ 
๒ ๒๔๔ ๑๑๒๓๐๐๓๖-๑๑๒๓๐๐๗๐ น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย 
๓ ๒๔๕ ๑๑๒๓๐๐๗๑-๑๑๒๓๐๑๐๕ นายณรงค ์ หนูนาร ี นายเพชร สาระจนัทร ์
๔ ๒๔๖ ๑๑๒๓๐๑๐๖-๑๑๒๓๐๑๔๐ นางล าพอง พูลเพิ่ม นายศุภกิจ หนองหัวลิง 
๕ ๑๕๑ ๑๑๒๓๐๑๔๑-๑๑๒๓๐๑๗๕ น.ส.ดวงพร เชื้อมโนชาญ น.ส.ลักษณา อังกาบส ี
๖ ๑๕๒ ๑๑๒๓๐๑๗๖-๑๑๒๓๐๒๑๐ นายมนตรี สุขสวัสดิ ์ น.ส.เสาวนยี ์ จิระสุทธิตระกูล 
๗ ๑๕๓ ๑๑๒๓๐๒๑๑-๑๑๒๓๐๒๔๕ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   น.ส.นงพร จู่พิชญ ์
๘ ๑๕๔ ๑๑๒๓๐๒๔๖-๑๑๒๓๐๒๘๐ นางนลนิพร สมสมัย น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
๙ ๑๕๕ ๑๑๒๓๐๒๘๑-๑๑๒๓๐๓๑๕ นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย 

๑๐ ๑๕๖ ๑๑๒๓๐๓๑๖-๑๑๒๓๐๓๕๐ น.ส.จิรา จั่นเล็ก ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์
๑๑ ๑๖๑ ๑๑๒๓๐๓๕๑-๑๑๒๓๐๓๘๕ น.ส.อุษา นะแน่งน้อย น.ส.อรวรรยา ภาคค า 



 

 
๙ 

๑๒ ๔๓๒ ๑๑๒๓๐๓๘๖-๑๑๒๓๐๔๒๐ น.ส.วีร์สุดา จันทโชต ิ นางพิมพส์ุภัค บุบผา 
๑๓ ๔๓๓ ๑๑๒๓๐๔๑๖-๑๑๒๓๐๔๕๕ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน นายอนชุา ค าแดง 

๔.๕ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ การสอบคัดเลือก  ม.๔  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔  (เวลา 
๐๗.๓๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องสอบ 
ที่ 

ห้อง เลขประจ าตัวผู้สมัคร รายชื่อคณะกรรมคุมสอบ 

๑ ๒๒๑ ๒๔๑๐๐๑-๒๔๑๐๓๕ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย 
๒ ๒๒๒ ๒๔๑๐๓๖-๒๔๑๐๗๐ น.ส.ปราณ ี เปรียบสม น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง 
๓ ๒๒๓ ๒๔๒๐๐๑-๒๔๒๐๓๕ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต นายอนชุา ค าแดง 
๔ ๒๒๔ ๒๔๒๐๓๖-๒๔๒๐๗๐ น.ส.อรวรรยา ภาคค า น.ส.พิชชาพร บุญยืน 
๕ ๒๒๕ ๒๔๓๐๐๑-๒๔๓๐๓๕ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
๖ ๒๓๑ ๒๔๔๐๐๑-๒๔๔๐๓๕ นายอทิพงษ ์ มหานิล น.ส.สุนนัทา กมลผาด 
๗ ๒๓๒ ๒๔๕๐๐๑-๒๔๕๐๓๕ น.ส.เกวลี บุญบา น.ส.อรสา ชาติรัมย ์

หน้าที่ ๑.ดูแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ 
๒. รับนักเรียนจากแถวพาไปที่หอ้งสอบ 
๓.ก ากับห้องสอบตามวัน เวลา และห้องสอบที่ก าหนด  
๔.ให้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอยา่งเคร่งครัด 

 ๕.จัดห้องสอบตามล าดบัเลขที่นัง่สอบให้เรียบร้อย 
 ๖.ตรวจดูการเขียนและฝนรหัสเลขประจ าตวัสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรายวิชา 
 ๗.จัดเรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่น้อยไปหามาก เก็บใส่ซองกระดาษค าตอบ 
 ๘.น ากระดาษค าตอบและข้อสอบส่งกองกลางหลังเก็บเสร็จแต่ละวิชา 

๙. ห้องสอบที่ไม่มีนักเรียนเข้าสอบให้กรรมการคุมสอบท าหน้าที่กรรมการกลาง ประจ าที่
ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๔.๖  คณะกรรมการตรวจข้อสอบจัดท าผลการสอบ 
        นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์      ประธานกรรมการ 
น.ส.เสาวลักษณ์  สันตธิรรมเมธี  กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์        กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิค าทบั กรรมการ นายวิท ู    ศรารัชต์          กรรมการ         

น.ส.ศิริพร    โกมารกุล         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.ตรวจข้อสอบ   บันทึกคะแนนและจัดท าผลการสอบ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบจากประธาน     

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.ประกาศผลการสอบ นักเรียนที่สอบได้ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.  ณ ป้ายประกาศการรับสมคัร

นักเรียน  ดังนี ้
- ม.๑ ในวันที่    ๒๒    มีนาคม   ๒๕๕๔ 
- ม.๔ ในวันที่    ๒๓    มีนาคม   ๒๕๕๔ 

 
 
 
 



 

 
๑๐ 

๕.  คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท  ณ หอประชุมโรงเรียน 
วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๔ นักเรียน ม.๑   
วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๔ นักเรียน ม.๔   

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์       ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข    รองประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์    รองประธานกรรมการ 

น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม         กรรมการ 
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ  น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์    กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
น.ส.โศจยา ดวงสิน  กรรมการ น.ส.ทวินนัท ์ ใสขาว  กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิค าทบั กรรมการ นายอนชุา ค าแดง  กรรมการ 

นางพชัร ี ระมาตร์        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    ๑.รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกทุกประเภทตามวันเวลาที่ก าหนด 

๒. เก็บเงินค่าเรียนปรับพืน้ฐาน    แจกเอกสารการนัดหมาย 
๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร  รวบรวมเอกสาร / เงิน น าส่งกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
๔. สรุปรายชื่อผู้รายงานตัวสง่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

๖. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน     
ม.๑  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔    เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
ม.๔  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐  น. 

๖.๑ คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่มามอบตัว  
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์       ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข    รองประธานกรรมการ 

นางพชัร ี ระมาตร์  กรรมการ น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการฃ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม         กรรมการ นายอนชุา ค าแดง  กรรมการ 
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ  น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์    กรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ กรรมการ น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
น.ส.โศจยา ดวงสิน  กรรมการ น.ส.ทวินนัท ์ ใสขาว  กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิค าทบั กรรมการ นักเรียนจ านวน ๕ คน กรรมการ 

นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑.รับรายงานตัวนักเรียนที่มามอบตัว  และแจกบัตรคิว 
 ๒.สรุปรายชื่อผู้รายงานตัวสง่กลุม่บริหารงานวชิาการ 

 ๖.๒ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  พิธีกร และต้อนรับ 
นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์       รองประธานกรรมการ 



 

 
๑๑ 

นายอดุลย ์ ศิริเวช         รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ ์ หาญสิงห์         รองประธานกรรมการ 

นายสมยศ แม้นสงวน กรรมการ นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร   กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์      พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด กรรมการ นางแสนสุข ค าแก้ว   กรรมการ 
นางกาญจนา       สนิวิชัย  กรรมการ นางพรรณี           คลา้ยจันทร์ กรรมการ 
นางกาญจนา       ศิริมหา  กรรมการ นายค านวณ ยงประเดิม กรรมการ 
นายสพุจน ์ จันตราช ู กรรมการ น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล  กรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา     กรรมการ นายเพชร สาระจนัทร ์ กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ นายวิท ู  ศรารัชต์  กรรมการ    

นายพิราม ภูมิวิชิต     กรรมการและเลขานุการ 
นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่ เป็นพิธีกรและต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                 
ในวันที่ก าหนด  
๖.๓ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ม.๑  วันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๔ 

๑ ๒๒๑ นางสุภาภรณ ์ ภู่ระหงษ์ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต 
    น.ส.อรสา ชาติรัมย ์
    น.ส.เกวลี บุญบา 

๒ ๒๒๒ นางธนภร เนตรสว่าง นายอุตสาห์ สังขรัตน ์
    น.ส.ปราณ ี เปรียบสม 
    นายอทิพงษ ์ มหานิล 

๓ ๒๒๓ นางพจมาน ชีววัฒนา น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์
    น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง 
    น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ ์

๔ ๒๒๔ นางอุษณีษ ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ 
    น.ส.วันนภา สายพิมพนิ 
    นายมนตรี สุขสวัสดิ ์

๕ ๒๒๕ นายปวิตร สมนึก นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 
    น.ส.ดวงพร เชื้อมโนชาญ 
    นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน 

๖ ๒๓๑ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ นายณรงค ์ หนูนาร ี
    นางพรพรรณ ยวดยิ่ง 
    นางปภาดา พชรพงศ์สุข 

๗ ๒๓๒ นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์
    นายอุสาห์ สังขรัตน ์
    นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 



 

 
๑๒ 

๘ ๒๓๓ น.ส.เสาวนยี ์ จิรสุทธิตระกูล น.ส.จิรา จั่นเล็ก 
    น.ส.วีร์สุดา จันทโชต ิ
    น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย 

๙ ๒๓๔ น.ส.อุษา นะแน่งน้อย น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง 
    น.ส.อรวรรยา ภาคค า 
    นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์

๑๐ ๒๓๕ น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ น.ส.เสาวลักษณ ์ สันติธรรมเมธี 
    น.ส.ภัสสริญญา กังเจริญ 
    นายวิท ู ศรารัชต์ 

๑๑ ๒๓๖ น.ส.ลักษณา อังกาบส ี น.ส.นงพร จู่พิชญ ์
    น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช 
    น.ส.พอพิศ แก้วคูณ 

๖.๔  กรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ม.๔ วันที่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๔ 
๑ ๒๒๑ น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล นายสุเนตร ศรีใหญ่ 
    น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา 
    น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ 
๒ ๒๒๒ น.ส.อัญชล ี เขมะประภา นางล าพอง พูลเพิ่ม 
    น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน ์
    นายอนชุา ค าแดง 
๓ ๒๒๓ นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ 
    น.ส.สุกัญญา ชาซิโย 
    นายภาคภูม ิ แก้วเย็น 
๔ ๒๒๔ นายเล็ก สินวิชยั น.ส.บุษบา กล้าขยัน 
    นางปุญยนชุ เอกศิริ 
    น.ส.พิชชาพร บุญยืน 
๕ ๒๒๕ นายศุภกิจ หนองหัวลิง นายเพชร สาระจนัทร ์
    น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ 
    น.ส.นนทยา เพิ่มยศ 
๖ ๒๓๑ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
    นางจฑุามาศ วานชิชัง 
    นางชนสิรางค ์ ปรากฏชื่อ 
๗ ๒๓๒ นางพิมพส์ุภัค บุบผา น.ส.ภัทรนุช ค าดี 
    นายโกวทิย ์ บุญทว ี
    น.ส.ทวินนัท ์ ใสขาว 
 
 



 

 
๑๓ 

๘ ๒๓๓ น.ส.จิรจิตร ค าเสถียร นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 
    นางนลนิพร สมสมัย 
    นางทพิย์จันทร์ หงษา 
หน้าที่ ๑.รับมอบตัวนักเรียน  โดยตรวจเอกสาร  เรียงเอกสารตามล าดบัในใบมอบตัว 

๒.สรุปยอดนักเรียนที่มามอบตัว 
๓.อยู่รับมอบตัวนักเรียนตามเวลาที่ก าหนด  หรือจนกว่านักเรียนจะมอบตัวครบ 
๔.เรียงใบมอบตัวตามล าดับในใบรายชื่อ  สง่คืนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

๗.คณะกรรมการบันทึกข้อมูล 
      น.ส.เสาวลักษณ์  สันตธิรรมเมธี            ประธานกรรมการ 
น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ ์ กรรมการ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ   ชาติทองแดง    กรรมการ       น.ส.มีนา  โอษฐงาม กรรมการ 
นางภัสสริญญา กังเจริญ  กรรมการ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายณัฐพงษ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ กรรมการ 

น.ส.สารฤทธิ์   โพธิราช     กรรมการและเลขานุการ      
น.ส.นนทยา   เพิ่มยศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑.บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.๑  ดังนี้  
วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๔ บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.๑  ที่สอบคัดเลือกได้/ไม่ได/้ไม่มาสอบ 
วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๔ บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.๑  ที่มารายงานตัว 
วันที่ ๒  เม.ย.๕๔ บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.๑  ที่มามอบตัว 

๒.รายงานผลการบนัทึกในแตล่ะวัน ที่ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ส่งมอบไฟล์ข้อมูลนักเรียนให้ผู้เก่ียวข้อง 
๔.ประสานงานรายงานผลการรบันักเรียนในแต่ละวันที่ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชยั            รองประธานกรรมการ  
นายสมศักดิ ์  สวนสุข  กรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 
นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  จัดสถานที่รับสมัคร,สอบ ,รายงานตัว  และรับมอบตัว 
 ๒.  ดูแลนักการภารโรง  จัดสถานที่  และท าความสะอาดสถานที่ให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานทุกวัน 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ กรรมการ นายณัฐพงษ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ     กรรมการ นายปวิตร สมนึก         กรรมการ 



 

 
๑๔ 

นายสวุิท  ปิ่นอมร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     ๑.จัดติดตั้งระบบเสียงในวันรับสมัคร  วันสอบ  วันรายงานตวั และวนัมอบตัวให้เรียบร้อย  พร้อมเพื่อ

การใช้งาน 
 ๒. ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์  ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ 

 

๑๐.  คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ  

น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการ น.ส.ทัศนีย ์ บุญประเสริฐ กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ น.ส.ศิราภร นาบญุ  กรรมการ  
น.ส.สุนนัทา กมลผาด  กรรมการ นางละออง ทองแสง  กรรมการ 

นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดบริการอาหาร - น้ าดื่ม  ส าหรับคณะกรรมการรับนักเรียนทกุวันท าการจนสิน้สุดกิจกรรม 

 การรับนักเรียน  การรายงานตวัและการมอบตัว 
 

๑๑.คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับนักเรียน 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.นฤมล     รับส่ง      กรรมการ         น.ส.อนุศรา บุญหลิม    กรรมการ 
น.ส.สารฤทธิ์  โพธิราช   กรรมการและเลขานุการ    น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานการรับนักเรียน ม.๑  ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                                       

ที่เวบไซต์  http://www.bangkok2.org/  เพื่อเตรียมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
๒. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนก าหนด   
๓. จัดท าปา้ยระบุจดุการรับสมคัร  และอื่น ๆ ให้ชัดเจน 
๔. ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร จากเวบไซต์  http://www.bangkok2.org/  และรายงาน สพฐ.      

ตามเบอร์โทรสาร และบนเวบไซดท์ี่ก าหนด 
 

๑๒.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                     
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์  ประธานกรรมการ 
นางณัฏฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายเพชร  สาระจนัทร ์ กรรมการ 
นายวิท ู  ศรารัชต์  กรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค  บุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่        ๑. ประชาสัมพนัธเ์สียงตามสายทุกวนัตามปฏิทินการรับนักเรียน                                                        
 
 
 
 



 

 
๑๕ 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย       
นายอดุลย ์  ศริเวช   ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 

นางอุษณีษ ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.จิรจิตร ค าเสถียร  กรรมการ ยามรักษาการณ ์   กรรมการ 

นายอาทติย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่        ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกเร่ืองการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามปฏิทนิ

การรับสมัคร  
 

ให้คณะกรรมการแต่ละชุดปฏิบตัิหน้าที่ให้เรียบร้อย  ครบถ้วนตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วนัที่   ๗   เดือนกมุภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

สั่ง    ณ  วันที่      ๗   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
( นายพชิยนันท์   สารพานชิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธ



๑๖ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
การรับสมัครนักเรียน ม.1,4  ปีการศึกษา 2554 

ระดับ/ประเภท จ านวนที่
รับ 

ยื่นใบแจ้งความจ านง/
จ่ายใบสมัคร 

รับสมัคร สอบ ประกาศ
ผล 

รายงาน
ตัว 

มอบตัว 

ม.1 (ICT)  30  7 - 16 ก.พ.54 12-16 ก.พ.54 26 ก.พ.54 2 มี.ค.54 2 มี.ค.54 4 มี.ค.54 
ม.1 ห้องปกต ิ
ในเขตพื้นท่ี 250 18 ก.พ. - 16 มี.ค.54 12-16 มี.ค.54 19 มี.ค.54 22 มี.ค.54 22 มี.ค.54 2 เม.ย.54 
ท่ัวไป 245 18 ก.พ. - 16 มี.ค.54 12-16 มี.ค.54 19 มี.ค.54 22 มี.ค.54 22 มี.ค.54 2 เม.ย.54 
ม.4  (นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) 
ม.4 (ICT) 24 4 ม.ค.54 6 ม.ค.54 25 ม.ค.,1 ก.พ.54 4 ก.พ.54 4 ก.พ.54 6 ก.พ.54 
ม.4 (ห้องปกติ) 256 31 ม.ค.54 1-4 ก.พ.54 14-17 ก.พ.54 10 มี.ค.54 27 มี.ค.54 3 เม.ย.54 
ม.4  (นักเรียนท่ัวไป) 
ม.4 (ICT)  6  14  ม.ค.- 16 ก.พ.54 12-16 ก.พ.54 27 ก.พ.54 2 มี.ค.54 2 มี.ค.54 4 มี.ค.54 
ม.4 (ห้องปกติ) 54 1 - 16 มี.ค.54 12-16 มี.ค.54 20 มี.ค.54 23 มี.ค.54 27 มี.ค.54 3 เม.ย.54 

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 22       
คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ 14       
ศิลป์  ภาษาญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส 6       
ศิลป์  ไทย-สังคม 6       
ศิลป์ภาษาจีน 6       



 

 


