
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๕๑ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดบั ม.๑ และ ม.๔ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

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

ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘  อนุมัติให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ด ำเนินกำรรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ช้ันมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๑  จ ำนวน ๑ ห้องเรียน  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ จ ำนวน ๑  ห้องเรียน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกลำ่วเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย   โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗ ( ๑ )   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
                    นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 
  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าท่ี    วำงแผน ประสำนงำน ให้กำรรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
ห้องเรียนพเิศษ  ICT ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘   เป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ยและบังเกิดผลด ี

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร    
นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร    
น.ส.มณทพิย์            เจริญรอด  กรรมกำร    
น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี    กรรมกำร     
นำงกำญจนำ               สินวิชัย   กรรมกำร   
น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
 



                                   - ๒ - 
นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร          
น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร   
นำยนิพนธ์  พจนสุวรณชัย  กรรมกำร 
นำงพัชร ี   ระมำตร ์   กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ   บุญหลิม   กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี    ๑. ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนและจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำห้องเรียนพิเศษ ICT ให้เป็นไปตำม 
แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

            กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ 
๒. พิจำรณำ/ตัดสินใจ แก้ปัญหำ อันเกิดจำกกำรรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT 

 
๓. คณะกรรมการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร/ป้ายการรบัสมัคร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
นำยสมุฏฏ์ิ  ภำษำดี   กรรมกำร 
นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
น.ส.พรสุดำ  มินส ำโรง  กรรมกำร 
น.ส.อินทิรำ  จั่นโต   กรรมกำร   
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี   ๑.  จัดท าแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร ใบสมัคร   ป้ำยประกำศ   และเอกสำรกำรรับนกัเรียนช้ัน ม.๑  
               และ ม.๔  ห้องเรียนพิเศษ ICT 

๒.  จัดท ำแบบแจง้ข้ันตอนกำรแสดงควำมจ ำนง  ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรกำรรบันักเรียน 
     ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียนพเิศษ ICT  
                                                        

๔. คณะกรรมการแนะแนวนักเรียน 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี         ประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 



                                   ๓ 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมกำร 
นำยสมุฏฏ์ิ  ภำษำดี  กรรมกำร 
นำยก ำพล  จำงจะ  กรรมกำร 
น.ส.วรำล ี  สินธุวำ  กรรมกำร 
น.ส.ศิรำภร  นำบุญ  กรรมกำร 
น.ส.สุกัญญำ ซำชิโย  กรรมกำร 

            น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

            น.ส.อินทิรำ  จั่นโต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  ๑. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวนักเรียนประถมศึกษำปทีี่ ๖ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
 ๒.  แจกเอกสำรกำรสมัคร/คู่มอืกำรสมัคร และเอกสำรอื่น ๆ ที่โรงเรยีนก ำหนด 

 
๕. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน  วันท่ี ๒๐ – ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

      นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
       นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
       น.ส.ศริิพร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร 

วันท่ี ๒๐,๒๓ -๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ หน้าท่ี 
น.ส.เสำวลกัษณ์       สันติธรรมเมธี น.ส.วิไลรักษ์         กระลำม กรรมกำรตรวจใบแจ้งควำมจ ำนง/ตรวจหลักฐำน 
นำยสิทธิชัย           มำโนชญ์กุล น.ส.บรรจง           นำคสุวรรณ์ กรรมกำรบันทกึข้อมูลใบสมัคร 
น.ส.มีนำ               โอษฐงำม        น.ส.ภำนุมำศ         ชำติทองแดง กรรมกำรบันทกึข้อมูลใบสมัคร 
นำยสมุฏฏ์ิ             ภำษำดี นำยก ำพล            จำงจะ กรรมกำรบันทกึข้อมูลใบสมัคร 

      
     น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     นำยธรัตน์              บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑.  ให้คณะกรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ   
๒. ประธานกรรมการ ท ำหน้ำที่  ให้ค ำปรกึษำ แนะน ำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรรับสมัคร และควบคุม 
    กำรรับสมัครแตล่ะวันให้มีควำมเรียบร้อย 
๓.  เลขานุการ รบัเอกสำรกำรรับสมัครจำกกลุม่บริหำรวิชำกำร  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรแตล่ะวัน 
     ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถำม แนะน ำกำรกรอกใบสมัคร  ประสำนงำนให้กำรรับนกัเรียนแต่ละวัน 
     ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  และรำยงำนสรุปจ ำนวนนักเรียนที่มำสมัครในแต่ละวันแก่ประธำน 
     กรรมกำรด ำเนินงำน       
๔.  กรรมการตรวจใบแจ้งความจ านงและตรวจหลักฐาน  ท ำหน้ำที ่
  ๑) ตรวจควำมถูกต้องของใบแจง้ควำมจ ำนง และแนะน ำกำรกรอกให้ถูกต้อง 
 
 



                                                - ๔ - 
  ๒) ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ตำมหลักฐำน 

   - ใบแจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร 
  - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนกัเรียน (ให้น ำฉบบัจริงมำแสดงพร้อมถ่ำยเอกสำร ๑ ชุด 
                       และลงช่ือรับรองส ำเนำ 
  - นักเรียน ม.๑ –หลกัฐำนกำรจบช้ันประถมศึกษำปีที่ ๖ หรอืเทียบเท่ำ หรือ 
                       หลักฐำนที่แสดงว่ำก ำลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษำปทีี่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
                       หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด และลงช่ือรับรองส ำเนำ 
                       ผู้สมัครจะต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ย ทัง้ ป.๔ และ ป.๕ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
    -นักเรียน ม.๔ –หลักฐำนกำรจบช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ ตำมหลักสูตรของกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำหรอืก ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓ ปีกำรศึกษำ 
                       ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่ำ พรอ้มถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด และลงช่ือรบัรองส ำเนำ 
                       ผู้สมัครจะต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ย ทัง้ ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ 
  -รูปถ่ำยขนำด ๑ – ๒ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป ( แต่งเครื่องแบบนกัเรียน ) 
  -หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ฯลฯ พร้อมถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด และ 
                      ลงช่ือรับรองส ำเนำ 

 ๕.กรรมการบันทึกข้อมูล ท ำหน้ำที ่
  -พิมพ์ใบสมัครนักเรียนเป็นรำยบุคคล ตำมรำยละเอียด สพฐ. และ สพม.๒ ก ำหนดให ้

๖.คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ , ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐–๑๓.๓๐ น. 
๖.๑ คณะกรรมการประจ ากองกลาง 
       นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 

น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม      กรรมกำร  น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร 
น.ส.วรำล ี สินธุวำ  กรรมกำร  น.ส.รัชณีย์ ไฝทอง  กรรมกำร 
   น.ส.อนุศรำ    บุญหลิม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี    ๑.จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรสอบ แผนผงัที่นั่งสอบให้ครบถ้วน เพียงพอ 

๒. จัดเตรียมข้อสอบทีร่ับมอบจำกคณะกรรมกำรออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบ  
๓. แจกข้อสอบใหก้รรมกำรก ำกบัห้องสอบ ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๔. ดูแลกำรสอบ และกำรก ำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๕.ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนกัเรียน ที่กรรมกำรก ำกับหอ้งสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 
น ำส่งคณะกรรมกำรข้อ ๖.๒ 
๖. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ 
 
 



  
                                    - ๕ – 
 

๖.๒ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
  น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ธัญญรัตน์ พิมสำ   กรรมกำร 
  น.ส.เสำวลกัษณ์ สันติธรรมเมธี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าท่ี  ๑. ตรวจข้อสอบบันทึกคะแนน จัดท ำผลกำรสอบ รำยงำนขอควำมเห็นชอบจำกประธำน 
                     คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๒. ประกำศผลกำรสอบ นักเรียนที่สอบได้ในวันที่ ๕,๖ มีนำคม ๒๕๕๘  ช้ัน ม.๑ และ ๔  
                       ห้องเรียนพเิศษ ICT  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ป้ำยประกำศกำรรบัสมัครนักเรียน 

     ๖.๓  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ ระดับ ม.๑ วันเสาร์ท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    
                 เวลา  ๐๗.๓๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องสอบท่ี ๑ (๗๔๑)  ๑.น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์  ๒.นำยรัชกฤต   ภูธนคณำวุฒิ 
ห้องสอบท่ี ๒ (๗๔๒)  ๑.ว่ำร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์  ๒.น.ส.ศศิธร        เมืองมูล 
ห้องสอบท่ี ๓ (๗๔๓)  ๑.น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น ๒.นำยสุมงัครัตน์   โคตรมณี 
ห้องสอบท่ี ๔ (๗๔๔)  ๑.น.ส.สุทธิดำ      แซ่หล่อ  ๒.น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์ 
ห้องสอบท่ี ๕ (๗๔๕)  ๑.น.ส.ชลิตำ        บุญรักษำ  ๒.น.ส.อินทิรำ   จั่นโต 
 

 ๕.๔ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ ระดับ ม.๔ วันอาทิตย์ท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๕๘    
                 เวลา  ๐๗.๓๐-๑๓.๓๐ น. 

ห้องสอบท่ี ๑ (๗๔๑)  ๑.น.ส.จิตรลดำ     อินทรขุนทศ  ๒.น.ส.ปรัชญำ กำรรกัษำ 
ห้องสอบท่ี ๒ (๗๔๒)  ๑.นำยสมพร         โพธ์ิศรี  ๒.น.ส.รัตยำ      ร่ำงกำยดี 
ห้องสอบท่ี ๓ (๗๔๓)  ๑.น.ส.กุลยำ         บูรพำงกูร  ๒.น.ส.พนิดำ ยอดรัก 
   

หน้าท่ี   ๑. กรรมการคนท่ี ๑  ดูแลนักเรียนที่เข้ำแถวเคำรพธงชำติ  และน ำนักเรียนไปทีห่้องสอบ 
              กรรมการคนท่ี  ๒ รับซองข้อสอบ/เอกสำรกำรสอบที่ส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรวิชำกำร 

๒. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของห้องสอบ 
๓. ก ำกับหอ้งสอบตำมวัน เวลำ และห้องสอบทีก่ ำหนดในตำรำง 
๔. ปฏิบัติหน้ำทีก่ ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเครง่ครัด 
๕. ตรวจดู  กำรฝนรหสั  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนให้ถูกต้อง   
๖. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขทีจ่ำกน้อยไปหำมำก  เกบ็ใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
๗. น ำกระดำษค ำตอบจำกข้อ ๖  ส่งกองกลำง 
๘. หำกไม่มีนักเรียนในห้องสอบ ให้ปฏิบัตหิน้ำที่เป็นกรรมกำรส ำรอง 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรยีบร้อย 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม         ประธำนกรรมกำร  
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน         กรรมกำร 
นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑.  ดูแลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวกเรือ่งกำรจรำจรแก่ผูป้กครองและนักเรียนตำม 
               ปฏิทินกำรรับสมัคร     

๒.  ดูแลนักเรียนที่เข้ำแถวเคำรพ ในวันสอบคัดเลือก                      
๘. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก   

- ระดับ ม.๑ , ม.๔  รับรายงานตัวในวันท่ี  ๙  มีนำคม  ๒๕๕๘   
 นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี     ประธำนกรรมกำร 

   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร 
   น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล รองประธำนกรรมกำร    
น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล    กรรมกำร นำงพัชร ี ระมำตร ์ กรรมกำร  
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม      กรรมกำร น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  กรรมกำร   
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ      กรรมกำร น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง กรรมกำร 
น.ส.วรำล ี สินธุวำ      กรรมกำร น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร 
น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ     กรรมกำร 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี    - รับรายงานตัวนักเรียน ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
    - รับรำยงำนตัวนักเรียนที่ได้รบักำรคัดเลอืกตำมวันเวลำทีก่ ำหนด 
    - แจกเอกสำรใบมอบตัว  และเอกสำรนัดหมำย 
    - รวบรวมเอกสำรกำรรำยงำนตัว   
             และสรุปรำยช่ือนักเรียนที่มำรำยงำนตัวสง่กลุ่มบริหำรวิชำกำร   

๙. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
  - ระดับ ม.๑  วันท่ี ๘  เมษายน  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 

 
กรรมกำรตรวจใบมอบตัว/หลักฐำน 

กรรมกำรเกบ็เงินค่ำเล่ำเรียน 
เงินสมำคมฯ เงินโรงเรียน 

๑. น.ส.ธัญญำรัตน์     พิมสำ ๑. น.ส.อนุศรำ      บุญหลิม ๑. นำงบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ 
๒. น.ส.จุฬำลักษณ์     วงศ์ค ำจันทร ์ ๒. น.ส.พรสุดำ      มินส ำโรง ๒. น.ส.ชลิตำ     บุญรักษำ 
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  - ระดับ ม.๔ วันท่ี ๙  เมษายน  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

 
กรรมกำรตรวจใบมอบตัว/หลักฐำน 

กรรมกำรเกบ็เงินค่ำเล่ำเรียน 
เงินสมำคมฯ เงินโรงเรียน 

๑. นำงพิมพส์ุภัค      บุบผำ ๑. นำยธรัตน์    บัลลังค์โพธ์ิ ๑. นำยปุ้ย       คงอุไร 
๒. นำงสุภำภรณ์      ภู่ระหงษ์ ๒. น.ส.เสำวลักษณ์   สันติธรรมเมธี ๒. น.ส.มีนำ      โอษฐงำม 
   
                                                            
 หน้าท่ี 

    - รับมอบตัวนักเรียน ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำรน ำส่งกลุม่ 
     บริหำรวิชำกำร เรียงตำมล ำดับในใบรำยช่ือ 
   - รับเงินตำมทีโ่รงเรียนก ำหนด  ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงิน 
      น ำส่งสมำคมฯ และกลุ่มบรหิำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
    - สรปุยอดนักเรียนทีม่ำมอบตัว 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 นำงทองกรำว เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 

นักกำรภำรโรง กรรมกำร นำยเล็ก  สินวิชัย           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.  จัดสถำนที่รบัสมัคร,สอบ ,รำยงำนตัว  และรบัมอบตัว 
 ๒.  ดูแลนักกำรภำรโรง  จัดสถำนที่  และท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้พร้อมเพือ่กำรปฏิบัติงำนทุกวัน 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
      น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร         สมนึก กรรมกำร นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 
นำยสมุฏฏ์ิ ภำษำดี  กรรมกำร นำยสิทธิชัย มำโนชญก์ุล  กรรมกำร 
นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำร         นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 
    นำยสุวิท ปิ่นอมร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.คณะกรรมการการจัดสวัสดิการ  
    นำงทองกรำว เสนำขันธ์  ประธำนกรรมกำร 
    นำงณัฏฐ์ธยำน ์ สนั่นไหว   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงวันพ็ญ สุขสมพืช    กรรมกำร      น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมกำร 
         นำงกำญจนำ ศิริมหำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี  จัดบริกำรอำหำร – เครื่องดื่ม ส ำหรบัคณะกรรมกำรรบันักเรียนทุกวันท ำกำรจนสิ้นสุดกจิกรรมกำรรับ                 
 นักเรียน  กำรรำยงำนตัวและกำรมอบตัว 
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๑๓. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับนักเรียนในแต่ละวัน 
    น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  หัวหน้ำ 
    นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
หน้าท่ี ๑. รับแบบรำยงำนที่หัวหน้ำกลุม่บริหำรวิชำกำร  ส่งแบบรำยงำนที่ สพม.๒ และศูนย์ประสำนกำรรับ               
     สมัคร  ตำมเบอร์โทรสำร และเว็บไซต์ที่ สพม.๒ ก ำหนด 
 ๒. จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
 ๓. จัดท ำป้ำยระบจุุดกำรรับสมัคร และอื่น ๆ ให้ชัดเจน 
 ๔. ท ำประกำศรำยช่ือนักเรียนทีม่ีสทิธิสอบ  นักเรียนทีส่อบผ่ำนกำรคัดเลือก    และประกำศอื่น ๆ 
              ที่เกี่ยวข้อง  
                                                     
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับสมัคร 
    น.ส.วรำล ี สินธุวำ  หัวหน้ำ 
 น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ   ผู้ช่วย   น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ ผู้ช่วย 
    น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.จัดท ำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล และแจกให้ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม 
 ๒.ประมวลผลแบบส ำรวจ  และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
 ให้คณะกรรมกำรแต่ละชุดปฏิบัตหิน้ำที่ให้เรียบร้อย  ครบถ้วนตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑๓  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

สั่ง   ณ  ๑๓  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
(นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 

ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


