คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 190 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การดำเนิน การรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2547 มาตรา 27 (1) จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิศ์ รี
กรรมการ
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
2. คณะกรรมการดำเนินการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
น.ส.ภัทรนุช คำดี
กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
นางนลินพร สมสมัย
กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
กรรมการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประชุม พิจารณาเกณฑ์คุณ สมบัตินั กเรียน ม.3 เข้าศึ กษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามความ
เหมาะสมของแผนการเรียนรู้ และเสนอฝ่ายบริหารทราบ
2. ประสานงานคณะกรรมการทุกคณะ ดำเนินงานให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียน ม.4 ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประธานกรรมการแจ้งเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อ ม.4 ของ
โรงเรียนแก่ครูที่ปรึกษาทราบ
2. เลขานุการส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับกำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 พร้อมใบสมัครและเกณฑ์คุณสมบัติ
3. ครูที่ปรึกษารับใบสมัครนำไปแจกนักเรียนและส่งคืนกลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนและวัด
ประเมินผล ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และให้คำปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการเลือกแผนการเรียนให้
เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของนักเรียน และตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแผนการเรียน
4. คณะกรรมการทุกท่านประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ตามเกณฑ์คุณสมบัติ
5. เลขานุการสรุปรายชื่อ และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ รายงาน
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน และประกาศให้นักเรียนทราบ
4. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียน ม.4
4.1 คณะกรรมการประจำกองกลาง
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คำดี
นางนลินพร สมสมัย
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
น.ส.ศศิตา
อยู่ยืน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
น.ส.วทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา
กรรมการ
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อสอบที่รับมอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบในวันที่
8 – 12 มีนาคม 2564
2. ดูแลการสอบ และการกำกับการสอบให้เป็นไปตามกำหนดในตารางสอบ
3. ตรวจเช็คกระดาษคำตอบของนักเรียน ที่กรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้องครบถ้วน นำส่ง
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
4.2 คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
น.ส.ศิริลกั ษณ์ อภิรมย์พฤกษา
ประธานกรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
จันทะคร
กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี
กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามลำดับ แยกตามรายวิชา
2. ตรวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์
3. ตรวจทานคะแนนที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ
4. สรุปผลการสอบและนำเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการต่อไป
4.3 คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ วันที่ 18 มีนาคม 2564
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
ประธานกรรมการ
น.ส.รัชณีย์
ไฝทอง
กรรมการ
นางละออง
จันทร์หอม
กรรมการ
น.ส.วาสนา
มูลอุดม
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. นำข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้ แจกกรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลาในตารางสอบ
2. จัดเก็ บซองกระดาษคำตอบในรายวิชาที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจากกรรมการกำกับห้องสอบ และ
นำส่งกองกลาง
3. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคาร
4. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา
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4.4 คณะกรรมการกำกับห้องสอบ
1 ) คุมสอบคัดเลือกวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ห้องสอบที่ ห้อง
กรรมการคุมสอบคนที่ 1
กรรมการคุมสอบคนที่ 2
1
341 นายเพชร
สาระจันทร์
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
2
342 นายสมพร
โพธิ์ศรี
น.ส.สรณ์สิริ
สุขมาก
3
343 นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
น.ส.ธนิดา
แก้วเนตร
4
344 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
น.ส.สกรรจ์วงศ์
มิตรประเสริฐ
5
346 น.ส.จันทรา
ตระกูลเศรษฐสิริ น.ส.เบญจพร
พรหมรักษา
6
331 นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
น.ส.ภาวิดา
ไทยปาน
7
332 น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
8
333 น.ส.อรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์
น.ส.อัญชนา
แซ่จิว
9
334 นายทศพร
โอภาโส
นายทินกร
พานจันทร์
10
336 นายณรงค์
หนูนารี
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
11
769 นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
น.ส.ณิชากร
แผลงเวช
12
768 น.ส.ศศิธร
เมืองมูล
นายเอกชัย
ศรีสุระ
13
767 น.ส.เมทิตา
ชัยมา
น.ส.นฤมล
รับส่ง
14
766 น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ
นายศราวุธ
คารมหวาน
หน้าที่ 1. มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที
2. จัดห้องสอบจำนวน 35 ที่นั่ง ( ตามใบรายชื่อ )
3. รับซองข้อสอบที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
4. กำกับห้องสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบที่กำหนดในตาราง
5. ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. ตรวจดู การฝนรหัส เลขประจำตัว ของนักเรียนให้ถูกต้อง
7. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขที่จากน้อยไปมาก เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ
8. นำกระดาษคำตอบจากข้อ 6 ส่งกองกลาง
5. คณะกรรมการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามแผนการเรียน
น.ส.ศิริลกั ษณ์ อภิรมย์พฤกษา
ประธานกรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
จันทะคร
กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี
กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่ 1. ตรวจทานผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนำเสนอ
2. ดำเนินการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ปี การศึก ษา 2564 ในวัน ที่ 26 มี น าคม 2564 และพิ ม พ์ รายชื่ อนั ก เรีย น ม.4 แต่ล ะ
แผนการเรียน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม และประกาศผลให้นักเรียนทราบตามกำหนด
6. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 ที่ผ่านการคัดเลือก
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
ประธานกรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
จันทะคร
กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี
กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2564
2. แจกเอกสารที่โรงเรียนกำหนด
3. นัดหมายนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน
7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์
ประธานกรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
กรรมการและเลขานุการ
นายสมศักดิ์ สวนสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดสถานที่รายงานตัว และรับมอบตัว
2. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่ให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานทุกวัน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานใน
ทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

~๖ ~
ตารางสอบ ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา
จำนวน (นาที)
วิชา
07.00 – 08.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
08.00 – 09.30 น.
90
วิชาคณิตศาสตร์
09.30 – 10.30 น.
60
วิชาภาษาไทย
10.30 – 11.30 น.
60
วิชาภาษาอังกฤษ
พัก 60 นาที
12.30 – 13.30 น.
60
วิชาวิทยาศาสตร์
13.30 – 14.30 น.
60
วิชาสังคมศึกษา
14.30 – 15.30 น.
60
วิชาคอมพิวเตอร์
*** หมายเหตุ***
วิชาคอมพิวเตอร์ เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ( ICT/AI )
**ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร 7 ชั้น 2

