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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี ๐๙๙ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
---------------------------------------------------- 

    เพื ่อให้การดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประเภท
ห้องเรียนปกติ เป็นไปตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึง แต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
   นายธรรมนญู  สวนสุข  กรรมการ  

นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ    
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
    น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   นายธรรมนญู  สวนสุข  รองประธานกรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองประธานกรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ น.ส.มณทิพย์      เจริญรอด กรรมการ

 น.ส.ภัทรนุช คำดี   กรรมการ     นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ

 นายนิพนธ ์ พจนสุวรณชัย กรรมการ นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ
   น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

  น.ส.จิรา   จ่ันเล็ก          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒ 

หน้าที่  ๑. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของ 
              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒. พิจารณา/ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการรับสมัครนักเรียน 

๓. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนและจัดเก็บเอกสารมอบตัว  
   น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา   จ่ันเล็ก  รองประธานกรรมการ 
   นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ   
   น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๑ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

กลุ่มที่ กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการคนที่ ๔ 
๑ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธิ์อ่อน น.ส.เกวลี          เงินศรีสุข น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิ

๒ นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล นายนพดล       คำพร นายสมพร          โพธ์ิศรี นางทิพย์จันทร์ หงษา 

๓ นางเกษรา  ก้องศักด์ิศร ี นายอรรถพล   ยตะโคตร นายสมุฎฎิ์          ภาษาดี น.ส.กิตติมา    ธรรมวิสุทธ์ิ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๔ นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ นายอภิวัฒน์     บุญอ่อน น.ส.อลิษา         ไชยรินทร์ นายสุริยา      ทรัพย์เฮง 

๕ นางสุภาภรณ์  ภรูะหงษ ์ น.ส.อัญชนา      แซ่จิว น.ส.จิราพร     เวียงชนก นายภาคภูมิ   แก้วเย็น 

๖ น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต นายศราวุธ     คารมหวาน นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ ว่าที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ 

 
๓.๒. กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
กลุ่มที่ กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการคนที่ ๔ 

๗ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ น.ส.ทวินันท์       ใสขาว น.ส. เมทิตา      ชัยมา น.ส.พรวล ี สุขสอาด 
๘ น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น นายสชุาติ  รัตนเมธากูร น.ส.กชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย น.ส.ณัฐวดี         โพธิจักร 
๙ น.ส.สมฤดี    เจียรสกุลวงศ์ น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ ์ น.ส.อุษณีย์       อ่อนแท้ น.ส.อริสา       แช่มชื่น 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๐ น.ส.ธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ นายณรงค์        หนูนารี ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง น.ส.จิตลดา อินทรขุนทศ 

๑๑ น.ส.ภัทรนุช คำดี น.ส.วชิราภรณ์   สนัตวงษ์ น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์ น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ 

๑๒ น.ส.รัตยา    ร่างกายดี น.ส.ปรัชญา     การรักษา นางอาภาภรณ์   อริวัน น.ส.ชืน่กมล       คงหอม 

 
 
 
 



๓ 

๓.๓ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ระดับชั้น กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการที่ ๔ 

ม.๔/๑ น.ส.สุภิดา โลเกษ นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักด์ิ นางอรอนงค์    ชาญรอบ น.ส.พิกลุทา   หงส์ทอง 
ม.๔/๒ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.อโนชา     โปซิว น.ส.วิมล     อภิเมธีกุล นายวิทวัส   นิดสูงเนิน 
ม.๔/๓ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์ น.ส.ลาวลัย์    คงแก้ว นายสุมังครัตน์  โคตรมณี น.ส.วนิดา      ตนภู 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ม.๔/๔ น.ส.จนิต์จุฑา  เกษร น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ ์ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ น.ส.อนสุรา สุขสุคนธ ์
ม.๔/๕ นางนลินพร สมสมัย น.ส.จีญาพัชญ์    แก้มทอง น.ส.พรทิพย์     นาคเกิด นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา 
ม.๔/๖ นางพชัรา     ไตรยวงศ์ นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ น.ส.พชัราวัลย์  บุตรพรม นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล 

 
๓.๔ กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้น กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ กรรมการที่ ๔ 

ม.๔/๗ นางธัญญา        สติภา นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ น.ส.วทันยา   ใจนนัตา น.ส.ณัฐพร   ฉ่อนเจริญ 
ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรา     เพ็งจันทร ์ นายปวิตร      สมนึก นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์ น.ส.พรทิวา   สมเนตร  
ม.๔/๙ นายชนินทร์     บัวแจ้ง ว่าท่ี ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง นายเพชร   สาระจันทร ์ น.ส.วณิชชา   เอนกวิชวิทยา 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ม.๔/๑๐ นายนิพนธ์  พจนสุวรณชัย นางสาวอรวรรยา  ภาคคำ นายสุวิท       ป่ินอมร นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 
ม.๔/๑๑ น.ส.ชลิตา บุญรักษา นางจนัทร์เพ็ญ จันทร์ทอง นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด น.ส.อมรรัตน์      มะลิงาม 
ม.๔/๑๒ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย น.ส.เยาวรัตนา พรรษา น.ส.สนุทรี  วีระปรีชา นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 

หน้าที่  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตามเวลาท่ีกำหนด 
     ๒. กรรมการคนที่ ๑ และ ๒ รับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค ตรวจเอกสารและหลักฐาน 
                                         การมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสารส่งท่ีสำนักงานวิชาการ 
     ๓. กรรมการคนที่ ๓       เก็บเงินบำรุงการศึกษา  นำส่งกรรมการรับเงินท่ีสำนักงานงบประมาณ  
         ๔. กรรมการคนที่ ๔       เก็บเงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงินท่ีห้องทะเบียน-วัดผล 
 

๓.๕ คณะกรรมการจัดเก็บเอกสารวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ม.๑ (ห้องเรียนปกติ) 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   

น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการ น.ส.ศศิตา         อยู่ยืน           กรรมการ
 น.ส.วิไลพรรณ  คงดี            กรรมการ น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ 

น.ส.สุนทรี วีระปรีชา กรรมการ น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ น.ส. รัชณี ไฝทอง  กรรมการ 

 



๔ 

๓.๖ คณะกรรมการจัดเก็บเอกสารวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ม.๔ (ห้องเรียนปกติ)  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง  กรรมการ นางปัทมา รัตนจำนงค์     กรรมการ 
 น.ส.ณิชานันทน์     ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ         น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ    กรรมการ 
 น.ส.ณิชชา       บุตรสีมาตร กรรมการ น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ 
 นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ น.ส. รัชณี ไฝทอง  กรรมการ 
หน้าที่.  ๑. จัดลำดับนักเรียนท่ีมามอบตัว  

๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร และจัดเก็บเอกสารนำส่งท่ีห้องทะเบียนวัดผล 
  

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๔.๑ เงินบำรุงการศึกษา 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ 
 น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 

นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวฒัน ์ กรรมการ น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ  กรรมการ 
 นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๒ เงินสมาคม ฯ 
   นางสิริกาญจน ์ ธีรมงคล  ประธานกรรมการ 
   น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ  

น.ส.จิรา     จ่ันเล็ก  กรรมการ 
หน้าที่  ๑. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประเภท  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  นำฝากธนาคารต่อไป 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 
น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ กรรมการ น.ส.กุลยา   บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ น.ส.เกศินี จันทร์ครบ กรรมการ 

น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่   ๑. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ 

๓. ให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ท่ีจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคาร 
๔. เจ้าหน้าท่ีต้องใส่หน้ากาอนามัยและถุงมือทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าท่ี 



๕ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
   นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการ  

นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดสถานท่ีรับมอบตัวนักเรียน 
 ๒. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานท่ี และทำความสะอาดสถานท่ีพร้อมการใช้งานทุกวัน 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และดูแลความเรียบร้อย 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล    กรรมการ  
น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             

หน้าที่  ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  

๘. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
   นายธรรมนญู สวนสุข  ประธานกรรมการ 
 น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ นางวันเพญ็   สุขสมพืช กรรมการ 

นายนิธิภัทร ์ สร้อยเช้ือดี กรรมการ 
น.ส.ศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้ำด่ืม สำหรับคณะกรรมการการมอบตัวและคณะกรรมการ
จัดเก็บเอกสารจนส้ินสุดกิจกรรม  

 

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้งานในทุก ๆ 
ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๔  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                       
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


