
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๒๙ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนกัเรียนและด ำเนินกำรสอบช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๓  
    เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔    ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

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

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน  กำรรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  ๓  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗   มำตรำ ๒๗ ( ๑ )   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
                    นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร       

หน้าท่ี    วำงแผน ประสำนงำน ให้กำรรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔   
           ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลด ี

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

  นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 

นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 
นำงพรพรรณ  ยวดย่ิง   กรรมกำร        
น.ส.มณทพิย์            เจริญรอด  กรรมกำร    
น.ส.ภัทรนุช ค ำดี    กรรมกำร    
นำงธัญญำ                สติภำ   กรรมกำร   
                                    



                                      - ๒ - 
น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 
นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร   
นำยไพโรจน ์  อินต๊ะภำ  กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓  กรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร   โกมำรกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี    ๑.  ประชุมพิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียน  ม.๓   เข้ำศึกษำต่อ ม.๔   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙   
               ตำมควำมเหมำะสมของแผนกำรเรียนรู้  และเสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 

๒. ประสำนงำนคณะกรรมกำรทุกคณะฯด ำเนินงำน ให้เรียบร้อยตำมก ำหนดเวลำ 
 

๓. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ม.๓  ท่ีมีสิทธิสมัครเข้าเรยีน ม.๔  ตามเกณฑ์คุณสมบัติ 
    ของโรงเรียน 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓  กรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี  ๑. ประธานกรรมการแจ้งเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรยีนที่เหมำะสมในกำรเข้ำศึกษำต่อ  ม.๔  ของโรงเรียนแก่ครู
ที่ปรกึษำทรำบ 

     ๒. เลขานุการ ส่งหนังสือแจง้ผูป้กครองเกี่ยวกับก ำหนดกำร  กำรรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 
             เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙     พร้อมใบสมัครและเกณฑ์คุณสมบัต ิ
    ๓. ครูท่ีปรึกษา ให้ค ำปรึกษำผูป้กครองนักเรียน  เรื่องกำรเลือกแผนกำรเรียนให้เหมำะสมกบั 
            ควำมถนัดและควำมสำมำรถของนักเรียน และตำมเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน เพื่อผู้ปกครอง 
            และนักเรียนจะน ำไปใช้เป็นข้อมลูในกำรพจิำรณำสมัครเข้ำรบักำรคัดเลือกตำมแผนกำรเรียน 



                                                     - ๓ - 
    ๔. คณะกรรมการทุกท่านประชุมพจิำรณำคัดเลือกนกัเรยีนเข้ำเรียน ม.๔ ตำมเกณฑ์คุณสมบัต ิ
    ๕. เลขานุการ สรุปรำยช่ือ และจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติ รำยงำน               
        เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และประกำศให้นักเรียนทรำบ 
                                                        

๔. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์เข้าเรียน ม.๔ 
 ๔.๑ คณะกรรมการประจ ากองกลาง 
    นำยสมชัย             ก้องศักดิ์ศรี      ประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ 
  นำงพัชร ี ระมำตร ์  น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร ์
  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  น.ส.อินทิรำ จั่นโต 
  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  น.ส.วรำล ี สินธุวำ 
  นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ  น.ส.สำยฝน ตระกลูไทยพิชิต (๑๕ ก.พ.๕๙) 
  นำยก้องภพ จรูญพงศ์ (๑๖ ก.พ ๕๙) น.ส.สำลิน ี ตรีพรหม (๑๗ ก.พ.๕๙) 
  น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร์ (๑๘ ก.พ.๕๙ )   น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ (๑๙ ก.พ.๕๙) 
            น.ส.อนุศรำ           บุญหลิม             กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำงธัญญำ สติภำ     น.ส.ปทุม          โศภำคนี  
 วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ 
 วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  นำยสมพร โพธ์ิศรี 
 วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย 
 วันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำงล ำพอง พูลเพิม่  น.ส.อญัชล ี เขมะประภำ 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมข้อสอบทีร่ับมอบจำกคณะกรรมกำรออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบในวันที่ 
          ๑๕ – ๑๙  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๒. ดูแลกำรสอบ และกำรก ำกบักำรสอบใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดในตำรำงสอบ 
  ๓. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน ที่กรรมกำรก ำกบัห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน น ำส่ง 
          คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
 ๔.๒ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
   น.ส.ศิรพิร       โกมำรกุล  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.วิลัยภรณ์      ปิยะวงค์  กรรมกำร 
   นำยวุฒิพงษ์        แสนรังค์  กรรมกำร 
   น.ส.ธัญญำรัตน์    พิมสำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ แยกตำมรำยวิชำ 
   ๒. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร ์
   ๓. ตรวจทำนคะแนนที่พิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
   ๔. สรุปผลกำรสอบและน ำเสนอหัวหน้ำกลุม่บริหำรวิชำกำร เพื่อน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรตอ่ไป 
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 ๔.๓ คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ วันท่ี ๑๕ - ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
   นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  หัวหน้ำ 
  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม    ผู้ช่วย   น.ส. พรสุดำ   มินส ำโรง       ผู้ช่วย 
  น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม     ผู้ช่วย  นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ     ผู้ช่วย 
  นำยสมศักดิ ์ สวนสุข     ผู้ช่วย  นักกำร-ภำรโรง      ผู้ช่วย                                                               
หน้าท่ี  ๑. น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
 ๒. จัดเกบ็ซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจำกกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบ และ 
             น ำส่งกองกลำง                                                                                                                                                      
 ๓. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในอำคำร                   
 ๔. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกบัห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปญัหำ  
 
 ๔.๔ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ     
  ๑ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   สอบวิชา คณิตศาสตร์ 
ห้องสอบท่ี ๑  ห้อง ๗๖๑ น.ส.พนิดำ        ยอดรัก  น.ส.สิรินพร  เหล่ำเพชรสกลุชัย 
ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๗๖๒ น.ส.มลิวรรณ       ไชยรักษ์  นำยศิวกร  เสริมประเสริฐ 
ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๗๖๓ ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์  น.ส.เมธำวด ี  ใหมด ำ 
ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๗๖๔ นำยทินกร           พำนจันทร์  นำงธนภร  เนตรสว่ำง 
ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๗๖๕ น.ส.สุภิดำ         โลเกษ  น.ส.สิรริัตน์  ภูจ่ำพล 
ห้องสอบท่ี ๖  ห้อง ๗๖๖ น.ส.ลำวัลย ์         คงแก้ว  น.ส.อำรีวรรณ  เข้มข้น 
ห้องสอบท่ี ๗  ห้อง ๗๖๗ น.ส.จีรำพร          เฉลิมพันธ์  ว่ำที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์
ห้องสอบท่ี ๘  ห้อง ๗๖๘ นำยเศรษฐ์โสรช    ช่ืนอำรมย์  น.ส.ทัชดำว  นิสสัยมั่น 
ห้องสอบท่ี ๙  ห้อง ๗๕๘ น.ส.จำรุวรณ         จันทะรำม  น.ส.กนกกร  ทองมำศ   
  ๒ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา วิทยาศาสตร์ 
ห้องสอบท่ี ๑  ห้อง ๗๖๑ นำยปุ้ย คงอุไร         น.ส.สิริวิมล  วังวงษ์           
ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๗๖๒ น.ส.วณิชชำ        เอนกวิชวิทยำ    นำยประพันธ์     เช้ือทะเล 
ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๗๖๓ นำยสุเนตร        ศรีใหญ่  นำยธีรศักดิ์  นัยวิริยะ 
ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๗๖๔ น.ส.ฌัชชำ          ปัญญำเมำ  นำยปิติภัทร  แก้วอินัง 
ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๗๖๕    น.ส.เยำวรัตนำ     พรรษำ  น.ส.บญุฑริก  วงค์วรรณ   
ห้องสอบท่ี ๖  ห้อง ๗๖๖ น.ส.ศศิธร           เมืองมลู               นำยพงศ์นท ี  คงถำวร               
ห้องสอบท่ี ๗  ห้อง ๗๖๗ น.ส.เมธำวี        สุขเจรญิ  น.ส.ลัดดำวรรณ  ทุมสะกะ 
ห้องสอบท่ี ๘  ห้อง ๗๖๘ น.ส.จุฑำรัตน์       เกำะหวำย  น.ส.ดำรำจิตร  โสทอง 
ห้องสอบท่ี ๙  ห้อง ๗๕๘ น.ส.ศิรำภร        นำบุญ  น.ส.อจัฉรำวด ี  เกิดศรีทอง 
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  ๓ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา ภาษาไทย 
ห้องสอบท่ี ๑  ห้อง ๗๖๑ นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์              นำยพงศ์พิสุทธ์ิ ช่วยกำร              
ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๗๖๒ นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ น.ส.วรำพร สิทธิสอน 
ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๗๖๓ ว่ำที่ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย   น.ส.ภัทรำพร       จ ำแนกวุฒิ   
ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๗๖๔ น.ส.พทิธิดำ          ปรำโมทย ์   นำงวรำภรณ์       แก้วเชำว์รัมย์ 
ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๗๖๕ น.ส.จีญำพัชญ์        แก้มทอง   นำยสุมังครัตน์       โคตรมณี 
ห้องสอบท่ี ๖  ห้อง ๗๖๖ น.ส.แตงออ่น         พลำเกตุ   น.ส.บรรจง             นำคสุวรรณ์ 
ห้องสอบท่ี ๗  ห้อง ๗๖๗ น.ส.ณิชำ              ตั้งสถิตธรรม   น.ส.สุกญัญำ           พิมพ์เก 
ห้องสอบท่ี ๘  ห้อง ๗๖๘ นำยอนิรุทธ์           โกยรัมย ์   นำงกุณฑล ี       เจษฎำวัลย์ 
ห้องสอบท่ี ๙  ห้อง ๗๕๘ น.ส.พรชนก           วรรณขำม   นำยจักรกฤษณ์       ชัยปรำโมทย ์  
  ๔ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา ภาษาอังกฤษ 
ห้องสอบท่ี ๑  ห้อง ๗๖๑ นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ น.ส.กมลรัตน์       ตระกลูสถิตย์มั่น  
ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๗๖๒ น.ส.กวิณวัณณ์       กำฬดิษฐ์ นำงจุฑำมำศ        วำนิชชัง 
ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๗๖๓ นำงเกษรำ          ก้องศักดิ์ศร ี  นำยสร้ำงสรรค์       สวนกำรุณ 
ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๗๖๔ นำงทิพย์จันทร์       หงษำ   นำยพุฒิพงศ์       พิทักษ์วงศ์  
ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๗๖๕ นำงนลินพร          สมสมัย   น.ส.จรัสศรี             เปล่งศรีงำม  
ห้องสอบท่ี ๖  ห้อง ๗๖๖ น.ส.จิรำ          จั่นเล็ก   นำยสิทธิพงษ์          ยำงนอก  
ห้องสอบท่ี ๗  ห้อง ๗๖๗ น.ส.เสำวนีย์          จิระสุทธ์ิตระกูล   นำยสุชำติ              รัตนเมธำกูร       
ห้องสอบท่ี ๘  ห้อง ๗๖๘ น.ส.สุกัญญำ          มหำฤทธ์ิ             น.ส.นิตยำ              สุรพันธ์ 
ห้องสอบท่ี ๙  ห้อง ๗๕๘ น.ส.อรวรรยำ        ภำคค ำ                 นำยสุมวินัย            พลสวัสดิ์         
 
  ๓ ) คุมสอบคัดเลือกวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       สอบวิชา สังคมศึกษา 
ห้องสอบท่ี ๑  ห้อง ๗๖๑ น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน น.ส.จิตรลดำ       อินทรขุนทศ                         
ห้องสอบท่ี ๒  ห้อง ๗๖๒ นำยมนตรี            สุขสวัสดิ์             น.ส.สุทธิดำ         แซ่หล่อ 
ห้องสอบท่ี ๓  ห้อง ๗๖๓ นำงสุมิตรำ           สุวรรณธำดำ         น.ส.ปรัชญำ   กำรรักษำ 
ห้องสอบท่ี ๔  ห้อง ๗๖๔ นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน             น.ส.สุปรำณี   แก้วลำย  
ห้องสอบท่ี ๕  ห้อง ๗๖๕ นำงวรำภรณ์         สัตยมำภำกร       นำยเกรียงศักดิ์     สมพันธ์แพ 
ห้องสอบท่ี ๖  ห้อง ๗๖๖ นำยปวิตร            สมนึก                น.ส.ศุภนิดำ   แสงนำโก 
ห้องสอบท่ี ๗  ห้อง ๗๖๗ นำงบุญเยี่ยม         พิทักษ์วงค์        น.ส.รัตนำภรณ์     กล้ำหำญ               
ห้องสอบท่ี ๘  ห้อง ๗๖๘ น.ส.อญัชนำ          แซ่จิว            น.ส.นลิยำ           สิงห์ยะบุศย์                                               
ห้องสอบท่ี ๙  ห้อง ๗๕๘ น.ส.รัตยำ             ร่ำงกำยดี          น.ส.พรรณธิวำ      ไชยบัง                 
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หน้าท่ี  ๑.มำถึงห้องสอบก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย ๑๐ นำท ี
 ๒. จัดห้องสอบจ ำนวน ๓๕ ที่นั่ง ( ตำมใบรำยช่ือ ) 
 ๓. รับซองข้อสอบที่ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๔. ก ำกับหอ้งสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบที่ก ำหนดในตำรำง 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำทีก่ ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเครง่ครัด 
 ๖. ตรวจดู กำรฝนรหัส เลขประจ ำตัว ของนักเรียนให้ถูกต้อง 
 ๗. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขทีจ่ำกน้อยไปมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
 ๘. น ำกระดำษค ำตอบจำกข้อ ๖ ส่งกองกลำง 
                                                      
๕. คณะกรรมการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียน  และรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
  น.ส.ศิรพิร          โกมำรกุล ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ธัญญำรัตน์    พิมสำ กรรมกำร 
  นำยวุฒิพงษ์       แสนรังค์ กรรมกำร 
  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑.  ตรวจทำนผลกำรสอบคัดเลือกนกัเรียนและน ำเสนอหัวหน้ำกลุ่มบรหิำรวิชำกำร 
 ๒.  ด ำเนินกำรจัดพมิพ์ประกำศโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เรือ่งผลกำรพิจำรณำคัดเลอืกนักเรียนเข้ำเรียน 
             ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และพิมพ์รำยช่ือนักเรียน ม.๔ แต่ละแผนกำรเรียน 
             พร้อมน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำม และประกำศผลให้นักเรียนทรำบตำมก ำหนด 
 
๖. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ม.๓ ท่ีผ่านการคัดเลือก 
  นำงโสภำ พงศ์เทพปูถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
 น.ส.อินทิรำ จั่นโต                 กรรมกำร น.ส.จุฬำลักษณ์   วงศ์ค ำจันทร์    กรรมกำร 
         น.ส.วิไลรักษ์     กระลำม    กรรมกำร น.ส.จำรุวรรณ    จันทะรำม       กรรมกำร  
 น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ      กรรมกำร น.ส.พรสุดำ   มินส ำโรง            กรรมกำร 
  น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล       กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. รับรำยงำนตัวนักเรียนทีผ่่ำนกำรคัดเลอืก 
 ๒. แจกเอกสำรที่โรงเรียนก ำหนด 
 ๓. นัดหมำยนักเรียนตำมปฏิทินกำรรับนกัเรียน                                                 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมศกัดิ์      สวนสุข  กรรมกำร นักกำรภำรโรง      กรรมกำร 
  นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดสถำนทีร่ับสมัคร  สอบ  รำยงำนตัว  และรับมอบตัว 
 ๒. ดูแลนักกำรภำรโรง  จัดสถำนที่  และท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้พรอ้มเพื่อกำรปฏิบัตงิำนทุกวัน 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
        (นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   
 
 
  

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าเรียนต่อ ม.4 
ปีการศึกษา 2559 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาสอบ 
15 กุมภาพันธ ์2559 15.30 – 16.30 น. คณิตศาสตร์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. วิทยาศาสตร์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. ภาษาไทย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. ภาษาอังกฤษ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 15.30 – 16.30 น. สังคมศึกษา 

 
 
 

 


