
 
คำสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  237/ 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การดำเน ินการสอบคัดเล ือกน ักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาป ีที่  1 และม ัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี้   
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ 
น.ส.อญัชิสา เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพือ่ให้การสอบคัดเลือกนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา  2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลด ี

2. คณะกรรมการดำเนินการ 
   น.ส.อญัชิสา เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี รองประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง    รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด รองประธานกรรมการ  

 น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ
 น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ
 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นายจักกฤษณ์    ชัยปราโมทย์ กรรมการ
 นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคคำ  กรรมการ
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 น.ส.พทิธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ     ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ
 นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 

  นายศักรินทร์   ศรีตระกลู  กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.เกศินี จันทร์ครบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  น.ส.จินต์จุฑา  เกษร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  น.ส.ศศิตา อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  1. ดำเนินการจัดการสอบให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกดิข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี  

3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม. 1 และ ม. 4 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  
 3.1 นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทกีฬาฟุตซอล ( ม.1 รับ 2 คน )  ( ม.4 รับ 4 คน )  
    นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
    ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง รองประธานกรรมการ 

นายประยรู เสาวด ี  กรรมการ 
    นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการและเลขานุการ 

3.2 นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทกีฬาเทควันโด ( ม.1 รับ 2 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 
    นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง รองประธานกรรมการ 
    นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ 

น.ส.ธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาอื่นๆ ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 1 คน ) 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
    ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง รองประธานกรรมการ 
    นายชัยวัฒน์     ผ่องสังข์  กรรมการ 

นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
3.4 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์( ม.1 รบั 1 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 

    น.ส.อญัชิสา      เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
    นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ รองประธานกรรมการ 
    น.ส.สุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ 
    น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

3.5 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ( ม.1 รับ 1 คน )  
    น.ส.อญัชิสา      เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
    น.ส.ชลิตา บุญรกัษา รองประธานกรรมการ 
    นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
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3.6 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรสีากลและดนตรลีูกทุง่ ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 
    นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ รองประธานกรรมการ 
    นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 

3.7 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ( ม.1 รับ 2 คน )  ( ม.4 รับ 3 คน ) 
    น.ส.อญัชิสา      เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
    นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ รองประธานกรรมการ 
    นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

3.8 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต   ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 1 คน ) 
    นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
    นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ รองประธานกรรมการ 
    นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ำปา กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  1. กำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 2. จัดทำแบบประเมินเพื่อคัดเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท 
 3. รบัรายงานตัวนักเรียนที่สมัคร เวลา 07.30 น.  บริเวณลานอเนกประสงค์ 
 4. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพเิศษ เวลา 08.30 น. ด้วยความยุติธรรม  โปรง่ใส         
             และตรวจสอบได ้

5. รายงานรายช่ือนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกแกฝ่่ายบริหารเพื่อประกาศผลคัดเลือกให้นักเรียนทราบ      
     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564   
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

4. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ม.1 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2564  
     ม.4 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564 
 

 4.1 คณะกรรมการกองกลางดำเนินการสอบคัดเลือก 
   น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
 นางธัญญา สติภา  กรรมการ น.ส.พทิธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ     

น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ
 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์ กรรมการ
 นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคคำ  กรรมการ 
 น.ส.ณิชานันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ กรรมการ
 น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว  กรรมการ 
         นายศักรินทร์     ศรีตระกูล กรรมการ น.ส.เกศินี        จันทร์ครบ กรรมการ 
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   น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.สุนทร ี วีระปรีชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการสำรอง   
น.ส.จินต์จุฑา     เกสร  น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน 

หน้าท่ี  1. จัดเตรียมซองอุปกรณ์ของซองกระดาษคำตอบ 
2. ดูแลจัดข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกำกบัให้การสอบดำเนินไปตามกำหนดเวลาในการสอบ 
3. ตรวจกระดาษคำตอบที่กรรมการกำกับห้องสอบนำสง่ใหถู้กต้อง ครบถ้วน 
4. สำรวจจำนวนนักเรียนที่มาสอบ / ขาดสอบ 
5. น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเวลาสอบ 
 

 4.2 กรรมการประจำอาคาร   
    ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง หัวหน้า 
    นายสุพัฒน์ชัย      พงษ์เกสา ผู้ช่วย 
หน้าท่ี   1. สำรวจครูผูก้ำกับห้องสอบ ในอาคารทีร่ับผิดชอบ เวลา 08.30 น. และแจ้งกองกลาง 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบในกองกลางเมื่อมีปญัหา 
 

4.3 กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  หัวหน้า 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย   
นายสมศักดิ ์ สวนสุข  ผู้ช่วย 
นักการ - ภารโรง   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี   1. นำข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้ แจกกรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลา ในการตารางสอบ 
2. จัดเก็บซองกระดาษคำตอบในรายวิชาที่นักเรียนสอบเสรจ็แล้วจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบและ 
    นำส่งกองกลาง 
3. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกบักองกลางเมื่อมีปญัหา 
 

4.4 คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.1 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2564 (เวลา 07.00 – 13.00 น.) 
       - นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

ห้องสอบที ่   ห้อง กรรมการคนท่ี 1 กรรมการคนท่ี  2 
   1 761 นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 

2 762 นางทัศนีย์   วงค์เขียว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
3 763 นางนลินพร สมสมัย นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ 
4 764 น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย 
5 765 น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 
6 766 น.ส.ศิราภร         นาบุญ นายเสถียร           บุญมหาสทิธ์ิ 
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ห้องสอบที ่   ห้อง กรรมการคนท่ี 1 กรรมการคนท่ี  2 
7 767 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ นางทิพย์จันทร ์ หงษา 
8 768 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา 
9 751 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี นายปวิตร สมนึก 
10 752 นายสุชาติ รัตนเมธากรู น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ 
11 753 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา น.ส.จีระภา ชินภักดี 
12 754 น.ส.อาภาภรณ์ อริวัน นายทินกร พานจันทร ์
13 755 ว่าที่ ร.ต.หญงิ ธมลวรรณ  สีทอง นางอรอนงค์ ชาญรอบ 
14 756 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ ์ นายสุวิท ปิ่นอมร 
15 757 ว่าที่ ร.ต.หญงิสทุธิดา  แซ่หล่อ นายณรงค์ หนูนาร ี
16 758 ว่าที่ ร.ต.หญงิ กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ 
17 741 น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต 
18 742 น.ส.อโนชา  โปซิว น.ส.ศศิธร   เมืองมูล 
19 743 นางสรินนา  หมอนสุภาพ น.ส.วิมล            อภิเมธีกุล 
20 744 น.ส.อริสา  แช่มช่ืน น.ส.อมรรัตน์ มะลงิาม 
21 745 นายเพชร  สาระจันทร ์ น.ส.ชลิตา          บุญรกัษา 
22 746 น.ส.อนสุรา  สุขสุคนธ์ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ 
23 747 น.ส.พิกลุทา  หงษ์ทอง น.ส.เมทิตา ชัยมา 
24 748 น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์ น.ส.ธนาภา แซ่เล้า 
25 773 ว่าที่ ร.ต.ปริยากร  งามตรง นายทศพร       โอภาโส 
26 774 น.ส.ปรัชญา การรกัษา นายชวนัส แก้วพรม 
27 775 น.ส.พรทิวา สมเนตร ์ น.ส.กวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์ 
28  
29 777 น.ส.วิไลวรรณ์    รัตนะ นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล 
30 221 น.ส.วิไลพรรณ คงด ี นางปัทมา      รัตนจำนงค์ 

 

       - นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี 
ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมการคนท่ี 1 กรรมการคนท่ี 2 

1 341 นายชิษณุ หนูแดง นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 
2 342 น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา น.ส.โสภิดา ไชยวรรณ 
3 343 น.ส.อุษณีย ์ อ่อนแท ้ น.ส.สุธิดา ด่านซ้าย 
4 344 น.ส.อญัชนา แซ่จิว น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา 
5 346 นายวรธรรม       หนูประดิษฐ ์ น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ 
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4.5 คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.4 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564 (เวลา 07.00 – 13.00 น.) 
ห้องสอบที ่ ห้อง กรรมการคนท่ี 1 กรรมการคนท่ี 2 

   1 761 น.ส.ศิราภร นาบุญ นายเพชร สาระจันทร ์
2 762 น.ส.อโนชา โปซิว นายปวิตร สมนึก            
3 763 ว่าที่ ร.ต.หญงิ กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ น.ส.อญัชนา แซ่จิว 
4 764 นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข 
5 765 ว่าที่ ร.ต.หญงิ ธมลวรรณ  สีทอง นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์ 
6 766 น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ 
7 767 น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา นายสุวิท ปิ่นอมร 
8 768 น.ส.กชพรรณ   เอี่ยมอุ้ย นางอรอนงค์  ชาญรอบ 
9 751 น.ส.อนสุรา   สุขสุคนธ์ นายชิษณุ หนูแดง 
10 752 น.ส.อุษณีย ์ อ่อนแท ้ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ 

หน้าท่ี 1. กรรมการคนท่ี 1 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ 
    กรรมการคนท่ี 2 ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ/รบัข้อสอบที่กองกลาง 
 2. กำกับห้องสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบที่กำหนด 
 3. ให้ปฏิบัติหน้าทีก่ำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเครง่ครัด 
 4. จัดห้องสอบตามลำดับเลขที่นั่งสอบใหเ้รียบร้อย 
 5. ตรวจดูการเขียนและฝนรหัสเลขประจำตัวสอบของนักเรยีนให้ถูกต้อง ทุกรายวิชา 
 6. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขที่น้อยไปหามาก เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ 
 7. นำกระดาษคำตอบและข้อสอบสง่กองกลางหลังเก็บเสรจ็แต่ละวิชา 
 8. ห้องสอบที่ไม่มีนักเรียนเขา้สอบ ให้กรรมการคุมสอบทำหน้าที่กรรมการสำรอง ประจำที่สำนักงาน 
             กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

4.6 คณะกรรมการประจำจุด  
     ม.1 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2564  (เวลา 07.00 – 13.00 น.) 

ท่ี กรรมการ ประจำจุด 
1. น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ 

อาคาร 1 บริเวณหน้าหอ้งฟิตเนส 
2. น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร 
3. น.ส.ศศิตา อยู่ยืน 

อาคาร 1 บริเวณหน้าลิฟต ์
4. น.ส.เมธาวี สุขเจริญ 
5. น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม อาคาร 1 ทางเช่ือมไปโรงอาหาร 
6. ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย อาคาร 1 บริเวณหน้าลิฟต์ช้ัน 2 
7. นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ อาคาร 1 บริเวณหน้าลิฟต์ช้ัน 4 
8. นายวิทวัส นิดสูงเนิน อาคาร 2 บริเวณทางเช่ือมไปอาคาร 3 ช้ัน 4 
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ท่ี กรรมการ ประจำจุด 
9. นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ อาคาร 7 ช้ัน 1 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
10. น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิ อาคาร 7 ช้ัน 4 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
11. น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ อาคาร 7 ช้ัน 5 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
12. นายชนินทร ์ บัวแจ้ง อาคาร 7 ช้ัน 6 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
13. น.ส.ณัฏฐฺณิชา โมสันเทียะ อาคาร 7 ช้ัน 7  บริเวณ หน้าลฟิต์ฝัง่ทีจ่อดรถ 
14. น.ส.จินต์จุฑา เกสร อาคาร 7 ช้ัน 7 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 778 
15. นายอรรถพล  ยตะโคตร อาคาร 7 ช้ัน 6 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 768 
16. นางสาวปรารถนา รุ่งเรอืง อาคาร 7 ช้ัน 5 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 758 
17. น.ส.จิราพร เวียงชนก อาคาร 7 ช้ัน 4 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 748 

 

หน้าท่ี  1. ประจำจุดก่อนเวลา 07.00  น. 
2. ให้คำแนะนำนักเรียนในการเข้าห้องสอบแตล่ะอาคาร 
 

ม.4 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564  (เวลา 07.00 – 13.00 น.) 
ท่ี กรรมการ ประจำจุด 
1. น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ 

อาคาร 1 บริเวณหน้าหอ้งฟิตเนส 
2. น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร 
3. ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย 

อาคาร 1 บริเวณหน้าลิฟต ์
4. น.ส.เมธาวี สุขเจริญ 
5. น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม 

อาคาร 1 ทางเช่ือมไปโรงอาหาร 
6. นายวิทวัส นิดสูงเนิน 
7. นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ อาคาร 7 ช้ัน 1 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
8. น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิ อาคาร 7 ช้ัน 4 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
9. น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ อาคาร 7 ช้ัน 5 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
10. นายชนินทร ์ บัวแจ้ง อาคาร 7 ช้ัน 6 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งทีจ่อดรถ 
11. น.ส.ณัฏฐฺณิชา โมสันเทียะ อาคาร 7 ช้ัน 7  บริเวณ หน้าลฟิต์ฝัง่ทีจ่อดรถ 
12. นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ อาคาร 7 ช้ัน 7 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 778 
13. นายอรรถพล  ยตะโคตร อาคาร 7 ช้ัน 6 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 768 
14. นางสาวปรารถนา รุ่งเรอืง อาคาร 7 ช้ัน 5 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 758 
15. น.ส.จิราพร เวียงชนก อาคาร 7 ช้ัน 4 บริเวณ หน้าลิฟตฝ์ั่งห้อง 748 
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5. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/จัดทำผลการสอบ 
   น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมการ น.ส.สุภิดา โลเกษ  กรรมการ 
น.ส.สมฤดี จันทะคร กรรมการ น.ส.ประภาศิริ   อุทัยศร ี  กรรมการ 

   น.ส.ศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  1. ตรวจข้อสอบ  บันทึกคะแนนและจัดทำผลการสอบ  เพือ่รายงานขอความเห็นชอบจากประธาน 
             คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ประกาศผลการสอบ นักเรียนทีส่อบได้ เวลา 08.00 น. ณ ป้ายประกาศการรบัสมัครนักเรียน ดังนี้ 
   ระดบัช้ัน ม.1 ความสามารถพิเศษ  ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564  
   ระดับช้ัน ม.4 ความสามารถพิเศษ  ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  
   ระดับช้ัน ม.1       ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
   ระดับช้ัน ม.4                   ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  

6. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
   นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
   นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   นายสมศักดิ ์ สวนสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   1. จัดสถานที่รบัสมัคร  สอบคัดเลอืก  รายงานตัว  และรับมอบตัวนักเรียน 
 2. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่พร้อมการใช้งานทุกวัน 

7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนปูกรณ ์
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ                                                         
นายกำพล จางจะ  กรรมการ    

นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  1. จัดติดต้ังระบบเสียงในวันสอบคัดเลือกนักเรียนใหเ้รียบรอ้ยพร้อมเพื่อการใช้งาน 
 2. บันทกึภาพการดำเนินการสอบคัดเลือก พรอ้มรวบรวมส่งภาพให้ฝ่ายประเมินผล 
 3.ประชาสมัพันธ์แนวทางการปฏิบัตหิน้าเว็บไซต์และเพจโรงเรียน 
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8. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 

 น.ส.กิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ    กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ 
 น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ 
 น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย  กรรมการ นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ 
   น.ส.ศิรมิา บุญสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายนิธิภัทร สร้อยเช้ือด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี    จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้ำดื่ม สำหรบัคณะกรรมการรับนกัเรียนทุกวันทำการ 
              จนสิ้นสุดกจิกรรม การรับสมัครนกัเรียน  การสอบคัดเลอืก การรายงานตัว และการมอบตัว 

9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 
   น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ กรรมการ น.ส.ณิชานันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ 
 นายศักรินทร์  ศรีตระกลู กรรมการ น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ กรรมการ 

น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นางปัทมา  รัตนจำนงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการ ส่งแบบรายงานที่ สพม.กท.2 และศูนย์ประสาน 
              การรับสมัครนกัเรียน ตามเบอร์โทรสาร และเว็บไซต์ที่ สพม.กท.2 กำหนด 
 2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. จัดทำป้ายระบจุุดการสอบคัดเลอืก  และอื่นๆ ให้ชัดเจน 
 4. ทำป้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่มสีิทธ์ิสอบ  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และประกาศอื่น ๆ 
              ที่เกี่ยวข้อง 

10. คณะกรรมการฝา่ยจราจร และดูแลความเรยีบร้อย 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล    กรรมการ นายนพดล คำพร  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น   กรรมการ นายชนเมธี  ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายชิษณุ   หนูแดง  กรรมการ  

นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
นายอติววรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            

หน้าท่ี  ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนกัเรียน  
         และให้คำแนะผู้ปกครองและนกัเรียนเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก 
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11. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 

น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ น.ส.พรวลี  สุขสะอาด กรรมการ 

น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.กลุยา   บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี   1. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความความเสีย่งต่อการแพร่เช้ือโรค 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ำเป็นสำหรบัการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ 
3. กรรมการคุมสอบห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบมีเหตุจำเป็นพิเศษ   

12. คณะกรรมการฝา่ยประเมนิผลการรับนักเรียน 
   น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ 
   น.ส.ณิชานันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   1. จัดทำเครื่องมือ  เกบ็ข้อมลู  และแจกให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ตามคำสัง่นี้  ตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อใหง้าน 
ในทุกๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
    

    
 

                                               
( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


