
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๐๘๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------- 

  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑   และมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑     
ของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  ๒ ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตำม
ประกำศโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เรื่อง กำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๑ ประเภท  ห้องเรียนปกติ โดยอำศัยควำมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗ (๑)  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นำยสมพร                 สังวำระ           ประธำนกรรมกำร 

          นำงปำนทิพย์  สุขเกษม             กรรมกำร 
          นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี              กรรมกำร 
 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ก ำกับ  ติดตำม  ใหค้ ำปรึกษำ  และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้กำรรับนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  
           เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 
  นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร                                 

นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ  กรรมกำร 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมกำร 

นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
  น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
  นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
  นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  นำงนวรัตน ์  นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 
  นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
  น.ส.นงพร  จู่พิชญ์   กรรมกำร 
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  นำยนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
  นำงพัชร ี  ระมำตร์   กรรมกำร 

นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
  ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน          กรรมกำร 

 ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง        กรรมกำร  
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน          กรรมกำร  
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง           กรรมกำร 
 น.ส.จิรำ   จ่ันเล็ก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงอนุศรำ  อินต๊ะภำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   ของ 
               ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  ๒. พิจำรณำ/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรรับสมัครนักเรียน 
๓. คณะกรรมการจัดท าแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร/ป้ายรับสมัคร 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ   จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอนุศรำ  อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
  นำงพัชร ี  ระมำตร์   กรรมกำร 

นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
  นำยเสถียร  บุญมหำสิทธิ์  กรรมกำร 
  นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
  น.ส.อินทิรำ  จ่ันโต   กรรมกำร 
  นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
  นำยสมุฎฎิ์  ภำษำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑. จัดท ำแผ่นพับ/คู่มือกำรสมัคร ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรกำรรับนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
              ห้องเรียนปกติ     
 ๒. จัดท ำแบบแจ้งขั้นตอนกำรแสดงควำมจ ำนง ใบสมัคร ป้ำยประกำศ และเอกสำรรับนักเรียนช้ัน ม.๑   
              และ ม.๔ ห้องเรียนปกติ 
 ๓. น ำข้อมูลเรื่องกำรรับสมัครนักเรียนประกำศท่ีหน้ำเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 ๔. จัดท ำประกำศขั้นตอนกำรรับสมัคร และช้ีแจงให้ผู้ปกครองท่ีมำติดต่อทรำบ 
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๔. คณะกรรมการแนะแนวนักเรียน 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ   จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอนุศรำ  อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
  นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
   นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำร 
  นำงอำภำภรณ์  อริวัน   กรรมกำร 
  น.ส.ธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำร 
  น.ส.วนิดำ  ตนภู   กรรมกำร 
  น.ส.อัญชิสำ  เหมทำนนท์  กรรมกำร 
  น.ส.ณิชำนันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมกำร 
  น.ส.วรำลี  สินธุวำ   กรรมกำร 
  น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.อินทิรำ  จ่ันโต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยศรำวุธ  คำรมหวำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร  และแนะแนวนักเรียนประถมศึกษำปีท่ี ๖  ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
         ๒. แจกเอกสำรกำรสมัคร/คู่มือกำรสมัคร และเอกสำรอื่นๆ ท่ีโรงเรียนก ำหนด 

๕.คณะกรรมการรับนักเรียนช้ัน ม.๑, ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 ๕.๑ คณะกรรมการกลางรับสมัครนักเรียน 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท์  เกษมสันต์ ประธำนท่ีปรึกษำ /   / 
ดร.จิรปวิณ             อิ่มโสภณ รองประธำนท่ีปรึกษำ   / / 
นำยอ ำนวย             ศรีตระกูลทรัพย์ รองประธำนท่ีปรึกษำ / /   
นำยพงษ์อำนันต์       เซ่งไพเรำะ รองประธำนท่ีปรึกษำ / / / / 
นำยธนวัฒน์            ปัญญำสกุลวงศ์ กรรมกำรกลำง / /   
นำยสมพร              สังวำระ กรรมกำรกลำง   /  
นำยยสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำรกลำง /    
นำงปำนทิพย์          สุขเกษม กรรมกำรกลำง /   / 
น.ส.ภรณ์กมนส์       ดวงสุวรรณ์ กรรมกำรกลำง /    
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หน้าที่  ๑. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
          ๒. คณะท่ีปรึกษำท ำหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรรับสมัคร และควบคุมกำรรับสมัคร 
              แต่ละวันใหเ้รียบร้อย 
          ๓. กรรมกำรกลำง ท ำหน้ำท่ี ตัดสินปัญหำอันเกิดจำกกำรรับสมัคร 

๕.๒ คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครนักเรียน 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๑.นำงอนุศรำ      อินต๊ะภำ  หัวหน้ำประจ ำวัน / / / / 
๒. น.ส.จิรำ         จ่ันเล็ก   รองหัวหน้ำประจ ำวัน /    
๓. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ รองหัวหน้ำประจ ำวัน  /   
๔.น.ส.นฤมล       รับส่ง รองหัวหน้ำประจ ำวัน  /   
๕.นำงทัศนีย์       วงค์เขียว รองหัวหน้ำประจ ำวัน   /  
๖.นำยศุภกิจ       หนองหัวลิง รองหัวหน้ำประจ ำวัน   /  
๗.นำยสมจิตร์      แพทย์รัตน์ รองหัวหน้ำประจ ำวัน    / 
๘.น.ส.รุ่งตะวนั     ทำโสต รองหัวหน้ำประจ ำวัน    / 
หน้าที่   ๑. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
 ๒. รับเอกสำรกำรรับสมัครจำกกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรแต่ละวัน 
 ๓. ประสำนงำนให้กำรรับนักเรียนในแต่ละวันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๔. รวบรวมเอกสำร รำยช่ือผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันและรำยงำนสรุปจ ำนวนนักเรียนท่ีมำสมัครใน 
              แต่ละวันแก่ประธำนกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมแบบรำยงำนท่ีโรงเรียนก ำหนด 

๕.๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/ตรวจใบแจ้งความจ านง/ใบสมัคร 

รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๑.น.ส.นงครำญ        ค ำลัยวงษ์ 

 
 
รำยช่ือล ำดับท่ี ๑-๘ ประชำสัมพันธ์/ตรวจใบ
แจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร  นักเรียนระดับช้ัน  
ม.๑ 

/ / /  
๒.น.ส.จุฬำลักษณ์    วงศ์ค ำจันทร์ / / /  
๓.นำงมลิวรรณ       อันพิมพ์ / / /  
๔.น.ส.ทิพวรรณ       โล่กิตติธรกุล / / /  
๕.น.ส.วทันยำ         ใจนันตำ / /  / 
๖.น.ส.เมทิตำ          ชัยมำ / /  / 
๗.น.ส.อำภำพร        ภิระบรรณ์  / / / 
๘.น.ส.สุนทรี           วีระปรีชำ / /  / 
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รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๙.น.ส.อินทิรำ         จ่ันโต 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๙-๑๒ ประชำสัมพันธ์/ตรวจ
ใบแจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร  นักเรียน
ระดับช้ัน  ม.๔ 

/ /  / 
๑๐.นำยศรำวุธ        คำรมหวำน / /  / 
๑๑.น.ส.ศศิธร         เมืองมูล  / / / 
๑๒.น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  / / / 
๑๓. กรรมกำรนักเรียน  ๑๕ คน ช่วยเหลือคณะครูท่ีเป็นกรรมกำร / / / / 

 
หน้าที่  ๑. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
 ๒.ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถำม แนะน ำกำรกรอกใบแจ้งควำมจ ำนงและใบสมัคร 
 ๓.ตรวจควำมถูกต้องของใบแจ้งควำมจ ำนง และเอกสำรหลักฐำน 
 ๔.แจกบัตรคิว และบันทึกช่วยจ ำ 
 ๕.แนะน ำนักเรียนส่งคณะกรรมกำรตรวจหลักฐำน 

๕.๔ คณะกรรมการตรวจหลักฐานการสมัคร 

รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๑.นำงธัญญำ      สติภำ 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๑ – ๑๑  
ตรวจหลักฐำนนักเรียนช้ัน ม.๑ 

/ /  / 
๒.น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด / /  / 
๓.น.ส.ภัทรนุช    ค ำดี / /  / 
๔.นำงนลินพร    สมสมัย / /  / 
๕.นำงล ำพอง     พูลเพิ่ม / / /  
๖.นำงนวรัตน์     นำคะเสนีย์กุล / / /  
๗.นำยนิพนธ์      พจนสุวรรณชัย / / /  
๘.น.ส.กวินวัณณ์  กำฬดิษฐ์ / / /  
๙.น.ส.วชิรำภรณ์  สันตวงษ์ / /  / 
๑๐.น.ส.อัญชนำ   แซ่จิว / / /  
๑๑.น.ส.วรำลี      สินธุวำ / / /  
๑๒.นำยณรงค์     หนูนำรี 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๑๒ – ๑๕     
ตรวจหลักฐำนนักเรียนช้ัน ม.๔ 

/ / /  
๑๓.น.ส.นงพร     จู่พิชญ์ / / /  
๑๔.น.ส.ลำวัลย์    คงแก้ว / /  / 
๑๕.น.ส.อมรรัตน์  มะลิงำม / /  / 



~ ๖ ~ 

หน้าที่   ๑. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
 ๒. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้ 

๒.๑ ใบแจ้งควำมจ ำนง (ม.๑) /ใบสมัคร (ม.๔) 
๒.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครองให้น ำฉบับจริงมำแสดงพร้อมส ำเนำเอกสำร ๑ ชุด  

                และผู้ปกครองลงช่ือรับรองส ำเนำ 
๒.๓ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) (ถ้ำมี) 

นักเรียน ม.๑  - หลักฐำนกำรจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่ำ  หรือหลักฐำนท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำ  
            อยู่ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ พร้อมส ำเนำ เอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด  
             และลงช่ือรับรองส ำเนำ 

 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำนท่ีแสดงควำมสัมพันธ์กับนักเรียนกรณีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำร 
                    (ให้น ำฉบับจริงมำแสดงพร้อมส ำเนำเอกสำร ๑ ชุด และลงช่ือรับรองส ำเนำ) 

- แบบค ำร้องขออนุโลมมีสิทธิ์สมัครนักเรียนในเขตพื้นท่ี (กรณีคุณสมบัติไม่ครบ) 
- แบบค ำร้องขอสมัครนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ (กรณีขอสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)                                                
- แบบค ำร้องขอสมัครนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ (กรณีขอสมัครนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ) 
  ให้ตรวจสอบข้อมูล และระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงว่ำนักเรียนมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนประเภทใด  
  ( ในเขต  นอกเขต  ควำมสำมำรถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ )  

นักเรียน ม.๔     - หลักฐำนกำรจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ 
  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำท่ีปี ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐   หรือเทียบเท่ำ  
  พร้อมส ำเนำเอกสำร   จ ำนวน ๑ ชุด และลงช่ือรับรองส ำเนำ  

  - รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน ) 
  - หลักฐำนอื่นๆ เช่นใบเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ฯลฯ พร้อมส ำเนำเอกสำรจ ำนวน ๑ ชุดและ 
                       ลงช่ือรับรองส ำเนำ 

๕.๕ คณะกรรมการรวบรวมบันทึกข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขท่ีสมัคร 

รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๑.น.ส.ภำนุมำศ     ชำติทองแดง 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๑ -๗  รวบรวมบันทึก
ข้อมูล/กรอกใบสมัคร/ออกเลขท่ีสมัคร
นักเรียนช้ัน ม.๑ 

/ / /  
๒.น.ส.จีระภำ        ชินภักดี        / / /  
๓.นำยวรธรรม       หนูประดิษฐ์ / / /  
๔.นำยภำคภูมิ       แก้วเย็น / / /  
๕.นำยก ำพล        จำงจะ / /  / 
๖.นำยสุริยำ         ทรัพย์เฮง / /  / 
๗.นำยวัชระ         เต๋งเจริญสุข / /  / 
๘.น.ส.พรทิพย์      นำคเกิด / /  / 



~ ๗ ~ 

รายช่ือกรรมการ หน้าท่ี 
วันท่ีมาปฏิบัติงาน 
เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 
๙.นำยเสถียร         บุญมหำสิทธิ์ รำยชื่อล ำดับที่ ๙-๑๐  รวบรวมบันทึกข้อมูล/

กรอกใบสมัคร/ออกเลขที่สมัครนักเรียนชั้น ม.๔ 

/ / /  
๑๐.นำยสิทธิชัย      มำโนชญ์กุล / /  / 
๑๑.น.ส.รัตยำ        ร่ำงกำยดี 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๑๑ – ๑๖  เก็บเอกสำร
นักเรียนช้ัน ม.๑ 

/ / / / 
๑๒.น.ส.ปรัชญำ      กำรรักษำ / / / / 
๑๓.น.ส.อรวรรณ     พันธุ์ภัครินทร์ / / / / 
๑๔.น.ส.ญำณิศำ      ชำญกิจกรรณ์ / / / / 
๑๕.น.ส.เจนจิรำ       เพ็งจันทร์ / / / / 
๑๖.น.ส.วิไลวรรณ์     รัตนะ / / / / 
๑๗.น.ส.วิไลพรรณ    คงดี 

รำยช่ือล ำดับท่ี ๑๗ – ๑๙  เก็บเอกสำร
นักเรียนช้ัน ม.๔ 

/ / / / 
๑๘.น.ส.เมธำวี         สุขเจริญ / / / / 
๑๙.น.ส.สุกัญญำ      มหำฤทธิ์ / / / / 

 
นำยสมุฎฎิ์      ภำษำดี           กรรมกำรและเลขำนุกำร  

   น.ส.พรวลี   สุขสอำด  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                         

 หน้าที่   ๑. ให้กรรมกำรเริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
  ๒. กรรมกำรบันทึกข้อมูล   

 - ตรวจสอบใบสมัครผู้สมัครรำยบุคคลตำมรำยละเอียดท่ี สพม.๒  ก ำหนด  โดยเรียงจำกเลขท่ีใบแจ้ง 
   ควำมจ ำนง  ตรวจสอบข้อมูลจริง กับข้อมูลท่ีนักเรียนกรอกมำผ่ำนระบบ ONLINE 
 - บันทึกระบุหลักฐำนท่ีใช้สมัคร ประเภทของนักเรียนตำมท่ีกรรมกำรตรวจสอบระบุ 
 - บันทึกรำยช่ือโรงเรียนท่ีนักเรียนยินดีให้เกล่ีย (โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง โรงเรียนปทุมคงคำ และ 
            โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย ) 
 - เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะออกเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยระบ ุ
   ห้องสอบให้ 
 - พิมพ์ใบสมัครออกมำให้นักเรียนลงลำยมือช่ือผู้สมัคร 
 - พิมพ์รำยช่ือผู้สมัครพร้อมข้อมูล ในแต่ละวันน ำส่งหัวหน้ำกำรรับสมัคร 
       ๓. กรรมกำรเก็บเอกสำร  
 - ติดรูปถ่ำยของนักเรียนท่ีส่วนบนขวำของใบสมัคร ๑ รูป และท่ีบัตรประจ ำตัวสอบ ส่วนล่ำง ๒ รูป  
            ตัดส่วนท่ีเป็นบัตรประจ ำตัวผู้สอบสมัคร ๒ ใบ ออกให้นักเรียน ๑ ใบ ใช้เป็นหลักฐำนติดต่อกับโรงเรียน 
            ตลอดช่วงกำรสมัครเข้ำเรียนต่อ ม.๑ อีก ๑ ใบเก็บเป็นหลักฐำนท่ีโรงเรียน 
 - จัดเก็บใบแจ้งควำมจ ำนง/ใบสมัคร/เอกสำรหลักฐำน แยกประเภทตำมคุณสมบัตินักเรียน 



~ ๘ ~ 

๖.คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
๖.๑ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำฟุตซอล ( ม.๑ รับ ๕ คน )   

  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  นำยณรงค์  หนูนำร ี   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประยูร  เสำวดี   กรรมกำร 
  นำยนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๒ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำเทควันโด ( ม.๑ รับ ๓ คน )  ( ม.๔ รับ ๒  คน ) 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  นำยณรงค์  หนูนำร ี   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยอนันต์  ผิวดี   กรรมกำร 
  นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๓ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษประเภทกีฬำวอลเลย์บอลหญิง ( ม.๔ รับ ๕ คน ) 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  นำยณรงค์  หนูนำร ี   รองประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๔ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์ ( ม.๑ รับ ๒ คน )  ( ม.๔ รับ ๒ คน ) 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำงนวรัตน ์  นำคะเสนีย์กุล  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๕ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย ( ม.๑ รับ ๒ คน ) (ม.๔ รับ ๔ คน )  
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ชลิตำ  บุญรักษำ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๖.๖ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกลและดนตรีลูกทุ่ง ( ม.๑ รับ ๒ คน )   
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

นำงนวรัตน ์  นำคะเสนีย์กุล  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๗ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์  ( ม.๑ รับ ๓ คน )  ( ม.๔ รับ ๑ คน ) 
  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำงกุณฑลี  เจษฎำวัลย์  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์   กรรมกำร 
  นำยสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๘ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวงโยธวำทิต   ( ม.๑ รับ ๓ คน )  ( ม.๔ รับ ๑ คน ) 
  นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 



~ ๙ ~ 

  นำงนวรัตน ์  นำคะเสนีย์กุล  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยรุ่งรดิศ  จันทร์จ ำปำ  กรรมกำร 
  นำยโสภณ  เติมโชคทรัพย์  กรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑.ก ำหนดเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก 
 ๒.จัดท ำแบบประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษแต่ละประเภท 
 ๓.รับรำยงำนตัวนักเรียนท่ีสมัคร เวลำ ๐๗.๓๐ น.  บริเวณใต้โดม 
 ๔.ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ด้วยควำมยุติธรรม  โปร่งใส         
             และตรวจสอบได้ 

๕.รำยงำนรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อประกำศผลคัดเลือกและรำยงำนตัว 
   ให้นักเรียน  ทรำบภำยในวันท่ี ๒๘  มีนำคม ๒๕๖๑ 

๗.คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ม.๑วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑, ม.๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
 ๗.๑ คณะกรรมการกองกลางด าเนินการสอบคัดเลือก 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมกำร นำงพัชร ี ระมำตร์  กรรมกำร 
 นำยสุวิท ปิ่นอมร  กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 
 น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์ กรรมกำร น.ส.อินทิรำ จ่ันโต  กรรมกำร 

น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร  
น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท์ กรรมกำร นำยศรำวุธ คำรมหวำน กรรมกำร  
นำงมลิวรรณ อันพิมพ ์ กรรมกำร นำยสุพัฒน์ชัย    พงษ์เกสำ กรรมกำร  
น.ส.วิไลพรรณ คงดี  กรรมกำร  

น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กรรมการส ารอง   
น.ส.พรวลี สุขสอำด    น.ส.มวำรี   ใจชูพันธ์ 

หน้ำท่ี  ๑.จัดเตรียมซองอุปกรณ์ของซองกระดำษค ำตอบ 
๒.ดูแลจัดข้อสอบ กระดำษค ำตอบ และก ำกับให้กำรสอบด ำเนินไปตำมก ำหนดเวลำในกำรสอบ 
๓.ตรวจกระดำษค ำตอบท่ีกรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๔.ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนท่ีมำสอบ /ขำดสอบ 

 ๗.๒ กรรมการประจ าอาคาร   
  นำยณรงค์ หนูนำร ี   หัวหน้ำ 
  นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง   ผู้ช่วย 



~ ๑๐ ~ 

หน้าที่   ๑.ส ำรวจครูผู้ก ำกับห้องสอบ ในอำคำรท่ีรับผิดชอบ เวลำ ๘.๓๐ น. และแจ้งกองกลำง 
๒.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบในกองกลำงเมื่อมีปัญหำ 
๗.๓ กรรมการรับ- ส่งข้อสอบ 
  น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   หัวหน้ำ 
  นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  ผู้ช่วย  
  นำยสมศักดิ์ สวนสุข   ผู้ช่วย 
  นักกำร - ภำรโรง    ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑.น ำข้อสอบท่ีกองกลำงจัดไว้ให้ แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ตำมก ำหนดเวลำ ในกำรตำรำงสอบ 
๒.จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำท่ีนักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบและน ำส่ง  
   กองกลำง 
๓.ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเมื่อมีปัญหำ 
 
๗.๔ คณะกรรมการก ากับห้องสอบคัดเลือก ม.๑ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   (เวลา ๐๗.๓๐-๑๓.๓๐ น.) 

 - นักเรียนในเขตพื้นที ่
ห้องสอบที ่   ห้อง กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี  ๒ 

   ๑ ๗๖๑ น.ส.ลำวัลย์            คงแก้ว นำงสุภำพร               จันทร์กิตติคุณ 
๒ ๗๖๒ นำยชนินทร์           บัวแจ้ง น.ส.ฌัชชำ                ปัญญำเมำ 
๓ ๗๖๓ น.ส.วนิดำ             ตนภู นำยไพโรจน์              อินต๊ะภำ 
๔ ๗๖๔ นำงทัศนีย์             วงศ์เขียว ว่ำท่ีร.ต.หญิงปริยำกร  งำมตรง 
๕ ๗๖๕ ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกิจ       เซียะสวัสด์ิ นำยอภิวัฒน์            บุญอ่อน 
๖ ๗๖๖ นำยทินกร             พำนจันทร์ น.ส.ศิรำภร             นำบุญ  
๗ ๗๖๗ นำยสุมังครัตน์        โคตรมณี น.ส.นิภำพรรณ         อดุลย์กิตติชัย 
๘ ๗๖๘ นำงบุญเยี่ยม          พิทักษ์วงค์ น.ส.วณิชชำ             เอนกวิชวิทยำ 
๙ ๗๕๑ น.ส.กมลรัตน์         ตระกูลสถิตย์มั่น นำยปวิตร               สมนึก 
๑๐ ๗๕๒ นำยสุชำติ             รัตนเมธำกูร นำยศักรินทร์          ศรีตระกูล 
๑๑ ๗๕๓ น.ส.จุฑำรัตน์          เกำะหวำย  นำยสมพร              โพธิ์ศรี 
๑๒ ๗๕๔ ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ น.ส.ธนิดำ ไชยสุนทรกิตติ 

     
 
 
 
 
 
    



~ ๑๑ ~ 

 - นักเรียนนอกเขตพื้นที ่
ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมกำรคนท่ี๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ 

๑ ๗๕๕ น.ส.สุทธิดำ            แซ่หล่อ น.ส.ศิริมำ               บุญสวัสด์ิ 
๒ ๗๕๖ น.ส.กิตติมำ           ธรรมวิสุทธิ์ น.ส.อลิษำ               ไชยรินทร์ 
๓ ๗๕๗ น.ส.เสำวนีย์           จิระสุทธิ์ตระกูล นำงสุมิตรำ              สุวรรณธำดำ 
๔ ๗๕๘ น.ส.พัชรำวัลย์        บุตรพรม น.ส.จิตรลดำ            อินทรขุนทศ 
๕ ๗๔๑ นำยจักรกฤษณ์       ชัยปรำโมทย์ นำยเกรียงศักดิ์          มะละกำ 
๖ ๗๔๒ น.ส.กุลยำ              บูรพำงกูร น.ส.กนกภรณ์          โพธิ์เขียว 
๗ ๗๔๓ น.ส.ภัทรนันท์         แดนวงศ์ น.ส.ณัฐวดี               โพธิจักร 
๘ ๗๔๔ น.ส.กมลลักษณ์       สร้อยเงิน น.ส.อรวรรณ            นิ่มดวง 
๙ ๗๔๕ น.ส.อรวรรยำ         ภำคค ำ น.ส.อมรรัตน์            มะลิงำม 
๑๐ ๗๔๖ นำยเพชร              สำระจันทร์ น.ส.สมฤดี               เจียรสกุลวงศ์ 

 
๗.๕ คณะกรรมการก ากับห้องสอบคัดเลือก ม.๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  (เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.) 

ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ 
   ๑ ๗๖๑ ว่ำท่ี ร.ต.หญิงปริยำกร  งำมตรง น.ส.กนกภรณ์      โพธิ์เขียว 

๒ ๗๖๒ น.ส.เกศินี                 จันทร์ครบ น.ส.ณิชพัณณ์      เฉลิมพันธ์ 
๓ ๗๖๓ น.ส.พิกุลทำ              หงษ์ทอง น.ส.พิทธิดำ         ปรำโมทย์ 
๔ ๗๖๔ ว่ำท่ีร.ต.ประจักษ์        จอมทอง         น.ส.พรทิวำ         สมเนตร์        
๕ ๗๖๕ น.ส.อโนชำ               โปซิว นำงพัชรำ           ไตรยวงศ์ 
๖ ๗๖๖ น.ส.อ ุษำ                 นะแน่งน้อย นำยชัยวัฒน์        ผ่องสังข์ 
๗ ๗๖๗ นำยศักรินทร์             ศรีตระกูล น.ส.ช่ืนกมล        คงหอม 
๘ ๗๖๘ นำยกิติศักดิ์              โฉมวิไล นำยชนเมธี         ศรีษะเทือน 
๙ ๗๕๑ นำยศิรวิชญ์             ประยูรวิวัฒน ์ นำยสัณห์           พินิจมณีรัตน์ 

 
หน้าที่ ๑.ดูแลนักเรียนเข้ำแถวเคำรพธงชำติและสวดมนต์ 
 ๒.กรรมการคนที่ ๑ ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนท่ีแถว และรับนักเรียนจำกแถวพำไปท่ีห้องสอบ 
    กรรมการคนที่ ๒ ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ/รับข้อสอบท่ีกองกลำง 
 ๓.ก ำกับห้องสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบท่ีก ำหนด 
          ๔.ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
 ๕.จัดห้องสอบตำมล ำดับเลขท่ีนั่งสอบให้เรียบร้อย 
 ๖.ตรวจดูกำรเขียนและฝนรหัสเลขประจ ำตัวสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรำยวิชำ 
 ๗.จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขท่ีน้อยไปหำมำก เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
 ๘.น ำกระดำษค ำตอบและข้อสอบส่งกองกลำงหลังเก็บเสร็จแต่ละวิชำ 



~ ๑๒ ~ 

 ๙.ห้องสอบที่ไม่มีนักเรียนเข้าสอบให้กรรมกำรคุมสอบท ำหน้ำท่ีกรรมกำรส ำรอง ประจ ำท่ีส ำนักงำน 
             กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๘. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/จัดท าผลการสอบ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   กรรมกำร  
น.ส.สุภิดำ  โลเกษ   กรรมกำร 
น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมกำร  

   น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.ธัญญำรัตน์        พิมสำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑.ตรวจข้อสอบ  บันทึกคะแนนและจัดท ำผลกำรสอบ  เพื่อรำยงำนขอควำมเห็นชอบจำกประธำน 
             คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.ประกำศผลกำรสอบ นักเรียนท่ีสอบได้ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ป้ำยประกำศกำรรับสมัคร 
            นักเรียน ดังนี้ 
   ระดับช้ัน ม.๑ ควำมสำมำรถพิเศษ  วันที่  ๒๘  มีนาคม     ๒๕๖๑  
   ระดับช้ัน ม.๔ ควำมสำมำรถพิเศษ  วันที่  ๒๘  มีนาคม     ๒๕๖๑ 
   ระดับช้ัน ม.๑       วันที่    ๔  เมษายน    ๒๕๖๑ 
   ระดับช้ัน ม.๔                   วันที่    ๕  เมษายน    ๒๕๖๑  

๙. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกทุกประเภท  ณ หอประชุมโรงเรียน 
   วันที่    ๔   เมษายน  ๒๕๖๑   นักเรียน ม.๑ ทุกประเภท 
   วันที่    ๕   เมษายน  ๒๕๖๑   นักเรียน ม.๔ ทุกประเภท 
 

๙.๑ คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑ ทุกประเภท วันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๑  
      เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   หอประชุมโรงเรียน 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
 

กลุ่มท่ี กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ 
๑ น.ส.ฌัชชำ                 ปัญญำเมำ น.ส.จิตรลดำ              อินทรขุนทศ 
๒ น.ส.เสำวนีย์               จิระสุทธิ์ตระกูล น.ส.สุทธิดำ               แซ่หล่อ 
๓ นำยสมพร                  โพธิ์ศรี น.ส.ช่ืนกมล               คงหอม 
๔ น.ส.จีญำพัชญ์             แก้มทอง น.ส.กุลยำ                 บูรพำงกูร 
๕ ว่ำท่ี ร.ต.ประจักษ์         จอมทอง ว่ำ ร.ต.หญิง กิ่งกมล     ชูกะวิโรจน์ 
๖ นำยจักรกฤษณ์            ชัยปรำโมทย์ น.ส.ชลิตำ                 บุญรักษำ 



~ ๑๓ ~ 

กลุ่มท่ี กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ 
๗ น.ส.นฤมล                   รับส่ง น.ส.กมลรัตน์             ตระกูลสถิตย์มั่น 
๘ นำงอำภำภรณ์              อริวัน น.ส.กิตติมำ               ธรรมวิสุทธิ์ 
๙ นำยเพชร                    สำระจันทร์ น.ส.ภัทรนันท์            แดนวงศ์ 

๑๐ น.ส.ณิชพัณณ์               เฉลิมพันธ์ น.ส.อรวรรยำ             ภำคค ำ 
๑๑ นำยสัณห์                    พินิจมณีรัตน์ น.ส.ณัฏฐนิชำ             โมสันเทียะ 

   น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑.กรรมการคนที่ ๑ รับรำยตัวนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกตำมวันเวลำท่ีก ำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย 
 ๒.กรรมการคนที่ ๒ เก็บเงินค่ำกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน  
 ๓.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงิน น ำส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๔.สรุปรำยช่ือผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๙.๒ คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๔ ทุกประเภท วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
      เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    หอประชุมโรงเรียน                                                                                                                                  
    น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร                                                                

กลุ่มท่ี กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ 
๑ น.ส.จุฑำรัตน์             เกำะหวำย น.ส.ศิรำภร               นำบุญ 
๒ นำงเกษรำ                 ก้องศักดิ์ศรี นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร 
๓ น.ส.อรวรรณ            นิ่มดวง น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร 
๔ นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี นำยปวิตร                    สมนึก 
๕ น.ส.พรทิวำ                       สมเนตร์ น.ส.พิทธิดำ                  ปรำโมทย์ 
๖ น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน นำงพัชรำ ไตรยวงศ์ 
๗ น.ส.อโนชำ โปซิว น.ส.เกวลี                     เงินศรีสุข 
๘ น.ส.พนิดำ                  ยอดรัก นำยทินกร                    พำนจันทร์ 
๙ นำยชนินทร์ บัวแจ้ง นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล 

                                         น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑.กรรมการคนที่ ๑ รับรำยตัวนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกตำมวันเวลำท่ีก ำหนด แจกเอกสำรกำรนัดหมำย 
 ๒.กรรมการคนที่ ๒ เก็บเงินค่ำกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน  
 ๓.ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร รวบรวมเอกสำร/เงิน น ำส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๔.สรุปรำยช่ือผู้รำยงำนตัวส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



~ ๑๔ ~ 

๑๐. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 
ม.๑ , ม.๔  ห้องเรียนพิเศษ  (ICT)วันที่  ๖    เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ม.๑   (ห้องเรียนปกติ)   วันที่  ๗    เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ม.๔   (ห้องเรียนปกติ)   วันที่  ๘    เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๐.๑ คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  (ICT) 

    น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
 

ม. ห้อง กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ กรรมกำรคนท่ี ๓ กรรมกำรคนท่ี ๔ 
๑ โสต น.ส.อโนชำ      โปซิว น.ส.ณัฏฐณิชำ  โมสันเทียะ น.ส.อรวรรยำ   ภำคค ำ นำยสัณห์       พินิจมณีรัตน์ 

๔ โสต น.ส.วรำลี        สินธุวำ ว่ำท่ี ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ น.ส.ณิชำนันทน์  โพธ์ิศรีอ่อน น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ 
 

น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสำรกำรมอบตัว , แจกซองบริจำค ตรวจเอกสำรและหลักฐำน 
                                            กำรมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสำรส่งท่ีส ำนักงำนวิชำกำร 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓         เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีส ำนักงำนงบประมำณ  
         ๔. กรรมการคนที่ ๔         เก็บเงินสมำคมฯ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีห้องส ำนักงำนวิชำกำร 

 
๑๐.๒ คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีมำมอบตัว   
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร  น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร 
น.ส.วิไลพรรณ คงดี  กรรมกำร  น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  กรรมกำร  
น.ส.พรวลี สุขสอำด  กรรมกำร  น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี กรรมกำร 
น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ กรรมกำร  น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์  กรรมกำร 
น.ส.ศศิธร        เมืองมูล  กรรมกำร  น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมกำร 

กรรมกำรนักเรียน  ๕  คน   กรรมกำร 
 น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่   รับลงทะเบียนนักเรียนนักเรียนท่ีมำมอบตัว วันท่ี ๗ เมษำยน (ม.๑) และวันท่ี ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ (ม.๔) 

 
 



~ ๑๕ ~ 

๑๐.๓ คณะกรรมกำรต้อนรับ 
   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงปำนทิพย์ สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ    หนองหัวลิง กรรมกำร นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช    ค ำดี  กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร นำงนลินพร สมสมัย  กรรมกำร 
นำงล ำพอง     พูลเพิ่ม กรรมกำร นำงนวรัตน ์ นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร 
นำยณรงค์      หนูนำรี กรรมกำร น.ส.นงพร จู่พิชญ์  กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน ์   ผ่องสังข์ กรรมกำร นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมกำร 

นำงมลิวรรณ อันพิมพ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.เมทิตำ       ชัยมำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมำประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนในวนัท่ีก ำหนด 
 
๑๐.๔ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ วนัท่ี  ๗  เมษำยน  ๒๕๖๑ 

ท่ี ห้อง กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ กรรมกำรคนท่ี ๓ กรรมกำรคนท่ี ๔ 
๑ ๗๔๑ นำงทิพย์จันทร์  หงษำ น.ส.วนิดำ      ตนภู น.ส.เกศินี       จันทร์ครบ นำยเกรียงศักด์ิ  มะละกำ 

๒ ๗๔๒ น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย นำยชนเมธี    ศรีษะเทือน น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ น.ส.จีญำพัชญ์  แก้มทอง 

๓ ๗๔๓ น.ส.ศิริมำ       บุญสวัสด์ิ นำงพัชรำ      ไตรยวงษ์ น.ส.ชลิตำ       บุญรักษำ นำงอำภำภรณ์  อริวัน 

๔ ๗๔๔ นำงเกษรำ      ก้องศักด์ิศร ี นำยไพโรจน์   อินต๊ะภำ นำงสุภำพร     จันทร์กิตติคุณ ว่ำท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง 

๕ ๗๔๕ น.ส.อุษำ        นะแน่งน้อย นำยสำธิต      แก้วศรีทัศน์ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ น.ส.พัชรำวัลย์  บุตรพรม 

๖ ๗๔๖ น.ส.เกวลี       เงินศรีสุข นำยสุชำติ      รัตนเมธำกูร น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน นำยสุมังครัตน์  โคตรรมณ ี

๗ ๗๔๗ ว่ำท่ี ร.ต.นุชนำถ  สนำมไชย นำงสุมิตรำ     สุวรรณธำดำ ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ น.ส.กุลยำ       บูรพำงกูร 

๘ ๗๔๘ น.ส.กิตติมำ    ธรรมวิสุทธ์ิ น.ส.อลิษำ      ไชยรินทร์ น.ส.สมฤดี       เจียรสกุลวงศ์ นำยกิติศักด์ิ     โฉมวิไล 

๙ ๗๕๑ นำงสุภำภรณ์   ภู่ระหงษ ์ น.ส.กนกภรณ์  โพธ์ิเขียว น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ นำยสมพร       โพธ์ิศรี 

๑๐ ๗๕๒ นำยอภิวัฒน์    บุญอ่อน น.ส.ธนิดำ    ไชยสุนทรกิตติ น.ส.พิกุลทำ     หงษ์ทอง น.ส.สุทธิดำ     แซ่หล่อ 

 
หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสำรกำรมอบตัว , แจกซองบริจำค ตรวจเอกสำรและหลักฐำน 
                                            กำรมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสำรส่งท่ีส ำนักงำนวิชำกำร 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓         เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีส ำนักงำนงบประมำณ  
         ๔. กรรมการคนที่ ๔         เก็บเงินสมำคมฯ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีห้องทะเบียน-วัดผล 
 
 



~ ๑๖ ~ 

๑๐.๕ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ วนัท่ี  ๘  เมษำยน  ๒๕๖๑ 
ท่ี ห้อง กรรมกำรคนท่ี ๑ กรรมกำรคนท่ี ๒ กรรมกำรคนท่ี ๓ กรรมกำรคนท่ี ๔ 
๑ ๗๔๑ ว่ำท่ีร.ต.นุชนำถ  สนำมไชย น.ส.วณิชชำ     เอนกวิชวิทยำ น.ส.ชื่นกมล        คงหอม น.ส.ธนิดำ     ไชยสุนทรกิตติ 

๒ ๗๔๒ นำยชัยวัฒน์   ผ่องสังข์ นำยเกรียงศักด์ิ  มะละกำ นำยชนเมธี         ศรีษะเทือน น.ส.จิตรลดำ  อินทรขุนทศ 

๓ ๗๔๓ น.ส.สมฤดี     เจียรสกุลวงศ ์ น.ส.พรทิวำ      สมเนตร์ น.ส.นฤมล          รับส่ง นำงสุภำพร    จันทร์กิตติคุณ 

๔ ๗๔๔ นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง น.ส.อรวรรณ    น่ิมดวง น.ส.รุ่งตะวัน        ทำโสต น.ส.มวำรี      ใจชูพันธ์ 

๕ ๗๔๕ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน น.ส.ณัฐวดี       โพธิจักร น.ส.อลิษำ          ไชยรินทร์ น.ส.ศิริมำ      บุญสวัสด์ิ 

๖ ๗๔๖ น.ส.พิทธิดำ   ปรำโมทย์ น.ส.วนิดำ        ตนภู น.ส.เกศินี           จันทร์ครบ นำงทิพย์จันทร์  หงษำ 

๗ ๗๔๔ น.ส.พิกุลทำ   หงษ์ทอง น.ส.จีญำพัชญ์   แก้มทอง นำงอำภำภรณ์     อริวัน นำยกิติศักด์ิ    โฉมวิไล 

๘ ๗๔๘ นำงสุภำภรณ์  ภูร่ะหงษ ์ น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตมั่น ว่ำท่ีร.ต.ปริยำกร  งำมตรง น.ส.พัชรำวัลย์  บุตรพรม 

 
หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสำรกำรมอบตัว , แจกซองบริจำค ตรวจเอกสำรและหลักฐำน 
                                            กำรมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสำรส่งท่ีส ำนักงำนวิชำกำร 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓          เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีส ำนักงำนกำรเงินงบประมำณ  
         ๔. กรรมการคนที่ ๔          เก็บเงินสมำคมฯ    น ำส่งกรรมกำรรับเงินท่ีห้องทะเบียน-วัดผล 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑๑.๑ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร 
 นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมกำร นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร 
 น.ส.พนิดำ ยอดรัก  กรรมกำร นำยศิรวิชญ์ ประยูรวิวฒัน ์ กรรมกำร 
 น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมกำร 
   นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.๒ เงินสมำคมฯ 
   นำงสิริกำญจน ์ ธีรมงคล  ประธำนกรรมกำร 
 น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมกำร นำงพัชร ี ระมำตร์  กรรมกำร 
 

 หน้าที่  ๑. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประภท  ตำมวันและเวลำท่ีก ำหนด  น ำฝำกธนำคำรต่อไป 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
   นำยสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมกำร  

นักกำรภำรโรงทุกคน  กรรมกำร 
   นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 



~ ๑๗ ~ 

หน้าที่   ๑. จัดสถำนท่ีรับสมัคร  สอบ  รำยงำนตัว  และรับมอบตัวนักเรียน 
 ๒. ดูแลนักกำรภำรโรง จัดสถำนท่ี และท ำควำมสะอำดสถำนท่ีพร้อมกำรใช้งำนทุกวัน 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
    นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 
นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์ กรรมกำร นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร                                                         
นำยสมุฎฎิ์ ภำษำดี  กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร  
    นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ๑. จัดติดต้ังระบบเสียงในวันรับสมัคร วันสอบ วันรำยงำนตัว และวันมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อม 
              เพื่อกำรใช้งำน 
 ๒. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ๊นเตอร์  ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูลให้เพียงพอ 

๑๔. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
   นำยสมชัย ก้องศักดิศ์รี ประธำนกรรมกำร 
   นำยศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธำนกรรมกำร 
 น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงวันเพญ็   สุขสมพืช กรรมกำร 
   นำงกุลฑลี เจษฎำวัลย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑.จัดบริกำรอำหำรว่ำง – อำหำรกลำงวัน – น้ ำด่ืม ส ำหรับคณะกรรมกำรรับนักเรียนทุกวันท ำกำร 
            จนส้ินสุดกิจกรรม กำรรับสมัครนักเรียน  กำรสอบคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และกำรมอบตัว 

  ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับนักเรียนในแต่ละวัน 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก   รองประธำนกรรมกำร 
   นำงอนุศรำ อินต๊ะภำ  รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ์ ภำษำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑. รับแบบรำยงำนท่ีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร ส่งแบบรำยงำนท่ี  สพม.๒  และศูนย์ประสำน 
              กำรรับสมัครนักเรียน ตำมเบอร์โทรสำร และเว็บไซต์ท่ี สพม.๒ ก ำหนด 
 ๒. จัดป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
 ๓. จัดท ำป้ำยระบุจุดกำรรับสมัคร  และอื่น ๆ ให้ชัดเจน 
 ๔. ท ำป้ำยประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ  นักเรียนท่ีสอบผ่ำนกำรคัดเลือก และประกำศอื่น ๆ 
              ท่ีเกีย่วข้อง                                                         

 
 



~ ๑๘ ~ 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ลำวัลย์ คงแก้ว  กรรมกำร น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  กรรมกำร  
นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข ์ กรรมกำร นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมกำร  

นำงมลิวรรณ อันพิมพ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกวันตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน  กำรสอบคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และ 
        กำรมอบตัวนักเรียน 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย 
   นำงปำนทิพย์ สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
   นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล  รองประธำนกรรมกำร 

นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร กรรมกำร     
ยำมรักษำกำรณ์   กรรมกำร 

   ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ดูแลควำมเรียบร้อย และจัดระเบียบกำรจรำจรในวันท่ีมีกำรรับสมัคร สอบคัดเลือก รำยงำนตัว และมอบตัว                                                 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับนักเรียน 
   น.ส.จิรำ  จ่ันเล็ก  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรำภร นำบุญ  กรรมกำร น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร 
   ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนุชนำถ  สนำมไชย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   ๑. จัดท ำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประมวลผลแบบส ำรวจ และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพื่อให้งำนในทุก ๆ ด้ำน
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยแห่งกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๒  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    
   ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๒๒  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                               
 
                                                ( นำยสมพร   สังวำระ ) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


