
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  238/ 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547  มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี้   
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ 
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา  2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 
2. คณะกรรมการดำเนินการ 
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี 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 ร่างกายดี กรรมการ



 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์ กรรมการ
 นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคคำ  กรรมการ
 น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ กรรมการ     ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมการ
 นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 

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

หน้าที ่  1. ดำเนินการการรับรายงานตัวและมอบตัวให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี  
 
3. คณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564      ม.1 (ห้องเรียนปกติ) เวลา 08.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564      ม.4 (ห้องเรียนปกติ) เวลา 08.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

3.1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนที่มามอบตัวและจัดเก็บเอกสารมอบตัว   
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ 
น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ 
น.ส.สุนทร ี วีระปรีชา กรรมการ น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการ

 น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ น.ส.ศศิตา อยู่ยืน  กรรมการ
 น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการ นายนพดล คำพร  กรรมการ
 น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ 

  น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  1. แจกบัตรคิวให้นักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัว  ม.1  วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

ม.4  วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
 2. จัดเก็บเอกสารมอบตัวที่กลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 
 



3.2 คณะกรรมการต้อนรับ 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 

น.ส.นฤมล         รับส่ง    รองประธานกรรมการ 
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ รองประธานกรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด รองประธานกรรมการ 

 น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ กรรมการ     นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ

 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์ กรรมการ
 นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคคำ  กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
  น.ส.ลาวลัย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ ในวันที่กำหนด 

                                   2. ประชาสัมพันธ์หน้าเวทีให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบกำหนดการและจุดมอบตัวนักเรียน 
3.3 กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กติติชัย นางนลินพร   สมสมัย นายปวิตร   สมนึก 
กรรมการเก็บเงิน นายชวนัส    แก้วพรม น.ส.กชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย น.ส.อลิษา ไชยรินทร์ 
ครูที่ปรึกษา นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์        นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ นางสรินนา   หมอนสุภาพ น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต 
กรรมการเก็บเงิน ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ น.ส.สธุิดา   ด่านซ้าย น.ส.สมฤดี   เจียรสกลุวงศ์ 

ครูที่ปรึกษา น.ส.ธนาภา   แซ่เล้า     น.ส.อาภาภรณ์   อริวัน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7  เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว น.ส.ภัทรนุช  คำดี นางอรอนงค์ ชาญรอบ น.ส.ชลิตา   บุญรักษา 
กรรมการเก็บเงิน นายเพชร   สาระจันทร์ น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์ 
ครูที่ปรึกษา น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ    น.ส.ศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว นางทิพย์จันทร์   หงษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 

กรรมการเก็บเงิน น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์ นายทศพร   โอภาโส น.ส.ปรัชญา การรักษา 
ครูที่ปรึกษา นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์     นางทัศนีย์   วงค์เขียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.พิกุลทา   หงษ์ทอง น.ส.โสภิดา   ไชยวรรณ น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง 
ครูที่ปรึกษา น.ส.อริสา   แช่มชื่น    ว่าที่ ร.ต.ปริยากร   งามตรง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กติติชัย นางนลินพร   สมสมัย นายปวิตร   สมนึก 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.จิราพร  เวียงชนก น.ส.กชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย นายชวนัส    แก้วพรม 
ครูที่ปรึกษา น.ส.ชื่นกมล   คงหอม      น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ นางสรินนา   หมอนสุภาพ น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต 
กรรมการเก็บเงิน ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุทธิดา แซ่หล่อ น.ส.สธุิดา   ด่านซ้าย น.ส.สมฤดี   เจียรสกลุวงศ์ 

ครูที่ปรึกษา น.ส.อลิษา   ไชยรินทร์     น.ส.ศิริมา   บุญสวัสดิ ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/12 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว นางอรอนงค์ ชาญรอบ น.ส.ชลิตา   บุญรักษา นายสุชาติ  รตันเมธากรู 

กรรมการเก็บเงิน นายเพชร   สาระจันทร์ น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์ 
ครูที่ปรึกษา นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์    น.ส.ศิราภร   นาบุญ 

 
 

 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/13 เวลา 14.30 – 16.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 

กรรมการเก็บเงิน น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์ นายทศพร   โอภาโส นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์ 
ครูที่ปรึกษา น.ส.ปรัชญา   การรักษา     นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/14 เวลา 14.30 – 16.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.พิกุลทา   หงษ์ทอง น.ส.โสภิดา   ไชยวรรณ น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง 
ครูที่ปรึกษา นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์     น.ส.ภัทรนุช   คำด ี

หน้าที่  1. รับมอบตัวนักเรียน   
     2. กรรมการรับมอบตัว    รับรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค  
                                          ตรวจเอกสารและหลักฐานการมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสาร 
                                          ส่งที่สำนักงานวิชาการ 

3. กรรมการเก็บเงิน        เกบ็เงินบำรุงการศึกษา เก็บเงินสมาคมฯ เก็บเงินค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 
                                    แล้วนำส่งกรรมการรับเงินที่ห้องเรียนสีเขียว 

         5. ครูที่ปรึกษา              1. แจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน 
                                              ประจำชั้น จัดทำกลุ่มห้องประจำชั้นผ่านแอปพลิเคชันและดึงนักเรียน 
                                              เข้ากลุ่มห้อง 
                                          2. แนะนำการเข้าเรียนปรับพื้นฐานผ่าน application true vroom 
 

กรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว น.ส.ภัทรนุช   คำดี น.ส.ชลิตา    บุญรักษา นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 

กรรมการเก็บเงิน น.ส.สมฤดี   เจียรสกุลวงศ ์ น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์ 
ครูที่ปรึกษา น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์      น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กติติชัย นางสรินนา  หมอนสุภาพ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ ์
กรรมการเก็บเงิน น.ส.สุทธิดา   แซ่หล่อ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  น.ส.จิตลดา   อินทรขุนทศ 

ครูที่ปรึกษา น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์      น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 เวลา 08.00 – 10.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางทิพย์จันทร์   หงษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน น.ส.เกวลี   เงินศรีสุข 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.อรวรรณ   พันธุ์ภครินทร ์ นายสุชาติ   รัตนเมธากูร น.ส.ปรัชญา   การรักษา   

ครูที่ปรึกษา นางปัทมา รัตนจำนงค ์    น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว น.ส.ธนิดา    ไชยสุนทรกิตต ิ น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท้ น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม 
ครูที่ปรึกษา น.ส.จินต์จุฑา   เกษร           น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต 
กรรมการเก็บเงิน นายปวิตร   สมนึก น.ส.ชื่นกมล   คงหอม น.ส.อโนชา    โปซิว 
ครูที่ปรึกษา น.ส.สภุิดา   โลเกษ            น.ส.วณิชชา   เอนกวิชวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางนลินพร   สมสมัย น.ส.อัญชนา     แซ่จิว น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง 

กรรมการเก็บเงิน น.ส.สธุิดา   ด่านซ้าย น.ส.สมฤดี  จันทะคร นายชวนัส   แก้วพรม 
ครูที่ปรึกษา น.ส.ณิชพัณณ ์  เฉลิมพันธ์     น.ส.เจนจิรา   เพ็งจันทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว น.ส.ภัทรนุช   คำดี น.ส.ชลิตา    บุญรักษา นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 

กรรมการเก็บเงิน น.ส.สมฤดี   เจียรสกุลวงศ ์ น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์ 
ครูที่ปรึกษา น.ส.กมลลักษณ ์  สร้อยเงิน    น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 

กรรมการรับมอบตัว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กติติชัย นางสรินนา  หมอนสุภาพ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ ์

กรรมการเก็บเงิน น.ส.สุทธิดา   แซ่หล่อ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  น.ส.จิตลดา   อินทรขุนทศ 

ครูที่ปรึกษา น.ส.ญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์    นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางทิพย์จันทร์   หงษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน น.ส.เกวลี   เงินศรีสุข 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.อรวรรณ   พันธุ์ภครินทร ์ นายสุชาติ   รัตนเมธากูร น.ส.ปรัชญา   การรักษา   

ครูที่ปรึกษา นายชนินทร์   บัวแจ้ง         นางจันทร์เพ็ญ   จันทร์ทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 เวลา 14.30 – 16.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว น.ส.ธนิดา    ไชยสุนทรกิตต ิ น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท้ น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม 
ครูที่ปรึกษา นายอรรถพล   ยตะโคตร    นายวิทวัส   นิดสูงเนิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 เวลา 14.30 – 16.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต 
กรรมการเก็บเงิน นายปวิตร   สมนึก น.ส.ชื่นกมล   คงหอม น.ส.อโนชา    โปซิว 
ครูที่ปรึกษา น.ส.เมทิตา   ชัยมา           น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 เวลา 14.30 – 16.00 น. 
กลุ่มนักเรียน เลขที่ 1 - 15 เลขที่ 16 - 30 เลขที่ 31 - 44 
กรรมการรับมอบตัว นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี นางนลินพร   สมสมัย น.ส.อัญชนา     แซ่จิว 
กรรมการเก็บเงิน น.ส.สธุิดา   ด่านซ้าย นายชนินทร์  บัวแจ้ง นายชวนัส   แก้วพรม 
ครูที่ปรึกษา นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี    น.ส.วทันยา   ใจนันตา 

หน้าที่  1. รับมอบตัวนักเรียน   
     2. กรรมการรับมอบตัว    รับรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว , แจกซองบริจาค  
                                          ตรวจเอกสารและหลักฐานการมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสาร 
                                          ส่งที่สำนักงานวิชาการ 

3. กรรมการเก็บเงิน        เกบ็เงินบำรุงการศึกษา เก็บเงินสมาคมฯ เก็บเงินค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 
                                    แล้วนำส่งกรรมการรับเงินที่ห้องเรียนสีเขียว 

         5. ครูที่ปรึกษา             1. แจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน 
                                              ประจำชั้น จัดทำกลุ่มห้องประจำชั้นผ่านแอปพลิเคชันและดึงนักเรียน 
                                              เข้ากลุ่มห้อง 
                                          2. แนะนำการเข้าเรียนปรับพื้นฐานผ่าน application true vroom 
 



4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 4.1 เงินบำรุงการศึกษา 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ 
 น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ 

น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ  กรรมการ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  กรรมการ 
น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธุ์ กรรมการ น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว   กรรมการ 

   นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  1. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประเภท  ตามวันและเวลาที่กำหนด  นำฝากธนาคารต่อไป 

4.2 เงินสมาคม ฯ 
   นางสิริกาญจน์ ธีรมงคล  ประธานกรรมการ 
 น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด กรรมการ น.ส.จิรา     จั่นเล็ก  กรรมการ 
หน้าที่  1. รับเงิน - รวบรวมเงินแต่ละประเภท  ตามวันและเวลาที่กำหนด  นำฝากธนาคารต่อไป 
 
 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
   นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
   นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดสถานที่รับรายงานตัว  และรับมอบตัวนักเรียน 
 2. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่พร้อมการใช้งานทุกวัน 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ                                                         
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  กรรมการ นายกำพล จางจะ  กรรมการ

   นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดติดตั้งระบบเสียงใน วันรายงานตัว และวันมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อย พร้อมเพ่ือการใช้งาน 
 2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ๊นเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ตไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมูล 
              ให้เพียงพอ 
 
 
 



7. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 

 น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์    กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
 น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
 น.ส.กชพรรณ เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ 
   น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่    จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้ำดื่ม สำหรับคณะกรรมการรับรายงานตัว  
              และมอบตัว 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
   น.ส.อัญชิสา   เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
 นายศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมการ น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ กรรมการ 

น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ส่งแบบรายงานที่ สพม.กท.2 และศูนย์ประสาน 
              การรับสมัครนักเรียน ตามเบอร์โทรสาร และเว็บไซต์ที่ สพม.กท.2 กำหนด 
 2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. จัดทำป้ายระบุจุดการรับสมัคร  และอ่ืนๆ ให้ชัดเจน 
 4. ทำป้ายประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และดูแลความเรียบร้อย 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

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

นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
นายอติววรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            

หน้าที่  ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  
          ในวันที่มีรายงานตัวและมอบตัว      
  



10. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 

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

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

หน้าที ่  1. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   
 
11. คณะกรรมการฝ่ายดูแลกรอกข้อมูลมอบตัวในระบบ 
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

น.ส.จีระภา   ชินภักดี   กรรมการ  นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ กรรมการ 
 น.ส.ปัทมา    รัตนจำนงค์ กรรมการ  น.ส.ประภาศิริ    อุทัยศร ี  กรรมการ 

น.ส.นงคราญ    คำลัยวงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ๊นเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ต ณ ห้อง 116 
              ไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้กรอกข้อมูลมอบตัวในระบบให้เพียงพอ  
 
12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการรับนักเรียน 
   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ 
   น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือให้งาน 
ในทกุๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
       

 
                                               

( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


