
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ 058/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การดำเน ินการสอบคัดเล ือกนักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีที่  1 และมัธยมศึกษาป ีที่  4  
ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 ประเภทห้องเรียนทั ่วไป เป็นไปตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื ่อง การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยอาศัยความตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2565 ดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ  
นายปวิช            เรืองวรัชกุล       กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม            กรรมการ 
นางสาวนฤมล     รับส่ง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด         กรรมการ  
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้การสอบคัดเลือกนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา  2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ  
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์ กรรมการ      
นางธัญญา  สติภา  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์ กรรมการ  
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นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ  
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ 
นางพัชรา    ไตรยวงศ์ กรรมการ  
นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์ กรรมการ 

  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
  นายศักรินทร์    ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  1. ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  
               2565 ให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ  
   ม. 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565     ม. 4 วันที่ 23 มีนาคม 2565  
 3.1 นักเรียนความสามารถพิเศษประเภทกีฬาฟุตซอล ( ม.1 รับ 2 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน )  
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง รองประธานกรรมการ 

นายประยูร  เสาวดี  กรรมการ 
   นายชิษณุ  หนูแดง  กรรมการและเลขานุการ 

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

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง รองประธานกรรมการ 
   นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข์  กรรมการ 

นางสาวธนาภา   แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ 
3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาอ่ืนๆ ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 1 คน ) 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง รองประธานกรรมการ 
   นายอติวรรตน์     พันธุวงศ์  กรรมการ 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
3.4 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 

   นายปวิช            เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 

   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 
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3.5 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ( ม.1 รับ 1 คน )  

   นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวชลิตา  บุญรักษา รองประธานกรรมการ 
   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ  

3.6 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 
   นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 
   นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย  กรรมการ 
   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ( ม.1 รับ 2 คน )  ( ม.4 รับ 2 คน ) 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ รองประธานกรรมการ 
   นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

3.8 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต   ( ม.1 รับ 1 คน )  ( ม.4 รับ 1 คน ) 
   นายปวิช            เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล รองประธานกรรมการ 
   นายรุ่งรดิศ  จันทร์จำปา กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ 1. กำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 2. จัดทำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท 
 3. รับรายงานตัวนักเรียนที่สมัคร เวลา 07.30 น.  บริเวณลานอเนกประสงค์ 
 4. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 09.00 น. ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส         
             และตรวจสอบได้ 

5. รายงานผลการสอบคัดเลือกแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบ  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายในวันที ่วันที่ 22 มีนาคม 2565   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในวันที ่วันที่ 23 มีนาคม 2565   

4. คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  ม.1 วันที่ 26 มีนาคม 2565  ม.4 วันที่ 27 มีนาคม 2565   
 4.1 คณะกรรมการกองกลางดำเนินการสอบคัดเลือก 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
   นางธัญญา  สติภา  กรรมการ  

นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์ กรรมการ     
นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ ์ กรรมการ  
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ  
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ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ  
นางสาวชลิตา       บุญรักษา กรรมการ  
นางพัชรา  ไตรยวงศ์ กรรมการ  
นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์ กรรมการ 

   นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ  
นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ  
นางสาวลาวัลย์     คงแก้ว  กรรมการ 

           นายศักรินทร์       ศรีตระกูล กรรมการ  
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 

   นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ  
นางสาวจินต์จุฑา      เกษร  กรรมการ 
นางสาวศศิตา    อยู่ยืน  กรรมการ  
นายสุพัฒน์ชัย       พงษ์เกสา กรรมการ 
นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง  กรรมการ 

   นางสาวเกศินี        จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการสำรอง  
  นางสาวจีระภา  ชินภักดี    นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์ 

นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  
หน้าที ่ 1. จัดเตรียมซองอุปกรณ์ แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ 

2. จัดทำแบบทดสอบ และกำกับให้การสอบดำเนินไปตามกำหนดเวลา 
3. ตรวจกระดาษคำตอบที่กรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. สำรวจกรรมการกำกับห้องสอบ เวลา 08.30 น. และแจ้งกองกลาง  
5. สำรวจจำนวนนักเรียนที่มาสอบ / ขาดสอบ 
6. นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว ปฏบิัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเวลาสอบ 
4.2 กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  ประธานกรรมการ 

นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง  กรรมการ 
นางละออง  จันทร์หอม กรรมการ 
นางสาวยุพา  พิมสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวสุขบัญญัติ วงศ์ษา  กรรมการ 
นายสุพัฒนชัย  พงษ์เกสา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. นำข้อสอบที่กองกลางจัดไว้ให้ แจกกรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลา ในตารางสอบ 
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2. จัดเก็บซองกระดาษคำตอบในรายวิชาที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจากกรรมการกำกับห้องสอบและ 
    นำส่งกองกลาง 
3. ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

4.3 คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 26 มีนาคม 2565 (เวลา 07.00-12.00 น.) 
       - นักเรียนในเขตพื้นที่ 

ห้องสอบที่   ห้อง กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่  2 
   1 741 นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

2 742 นางสาวณัฐวดี โพธิจักร นางนลินพร สมสมัย 
3 743 นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ นางทัศนีย์ วงค์เขียว 
4 744 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวเกวลี เงินศรีสุข 
5 745 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่ นายธีรพงษ์         มวานนท์ 
6 746 นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง นายเสถียร           บุญมหาสิทธิ์ 
7 747 นายชนินทร์ บัวแจ้ง นายสุริยา ทรัพย์เฮง 
8 748 นางสาวอลิษา ไชยรินทร์ นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 
9 749 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง นายปวิตร สมนึก 
10 751 นางสาวพรทิวา          สมเนตร์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 
11 752 นายเกรียงศักดิ์ มะละกา นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 
12 753 นางสาวเมทิตา ชัยมา นายทินกร พานจันทร์ 
13 754 ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ 
14 755 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล 
15 756 นายนักขตฤกษ ์   ภู่ระหงษ์ นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ 
16 757 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ 
17 759 นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 
18 761 นางสาวจิราพร เวียงชนก นางสาวศศิธร   เมืองมูล 
19 762 นางสาวปรัชญา  การรักษา นายสุชาติ  รัตนเมธากูร 
20 763 นางสาวอริสา  แช่มชื่น นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล 
21 764 นางสรินนา  หมอนสุภาพ นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ 
22 765 นายทศพร โอภาโส นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา 
23 766 นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทศ นางปัทมา รัตนจำนงค์ 
24 767 นาวสาวอรัญญา จุลกระเศียร นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิร ิ
25 768 นางสาวอัญชนา   แซ่จิว ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย 
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       - นักเรียนนอกเขตพื้นที่   

ห้องสอบที่ ห้อง กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 
1 331 นางพัชนีย์ คงเกิด นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
2 332 นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม 
3 333 นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง 
4 334 นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย นางสาวเมธาวี    สุขเจริญ 
5 336 นางสาวโสภิดา       ไชยวรรณ นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์ 

4.5 คณะกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 27 มีนาคม  2565 (เวลา 07.00 – 12.00 น.) 
ห้องสอบที่ ห้อง กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 

   1 741 นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 
2 742 นางสาวอริสา  แช่มชื่น นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง 
3 743 นายทศพร         โอภาโส นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ 
4 744 นางสาวจิราพร   เวียงชนก นางสาวพรทิวา         สมเนตร์ 
5 745 ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นางสาวอัญชนา   แซ่จิว 
6 746 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่ นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ 
7 747 นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา นายปวิตร สมนึก 
8 748 นางสาวอลิษา ไชย์รินทร์ นายสุริยา        ทรัพย์เฮง 
9 749 นางสาวเกวลี เงินศรีสุข ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 
10 751 นายธีรพงษ์ มวานนท์ นางสรินนา  หมอนสุภาพ 
11 752 นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 
12 753 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ นางสาวปรัชญา  การรักษา 

หน้าที ่ 1. กรรมการคนที่ 1 รับนักเรียนที่ลานอเนกประสงค์เวลา 07.00 น. เพ่ือเตรียมความพร้อมและนำ 
              นักเรียนไปยังห้องสอบ 
    กรรมการคนที่ 2 ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ/รับข้อสอบที่กองกลาง 
 2. กำกับห้องสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบที่กำหนด 
 3. ให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
 4. จัดห้องสอบตามลำดับเลขที่นั่งสอบให้เรียบร้อย 
 5. ตรวจดูการเขียนและฝนรหัสเลขประจำตัวสอบของนักเรียนให้ถูกต้อง ทุกรายวิชา 
 6. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขที่น้อยไปหามาก เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ 
 7. นำกระดาษคำตอบและข้อสอบส่งกองกลางหลังเก็บเสร็จแต่ละวิชา 
 8. ห้องสอบที่ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ ให้กรรมการคุมสอบทำหน้าที่กรรมการสำรอง ประจำที่สำนักงาน 
             กลุ่มบริหารวิชาการ 
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4. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/จัดทำผลการสอบ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์  กรรมการ  
นางสาวสุภิดา  โลเกษ  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  จันทะคร กรรมการ  
นางสาวประภาศิริ   อุทัยศร ี  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี  กรรมการ 

   นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. ตรวจข้อสอบ  บันทึกคะแนนและจัดทำผลการสอบ  เพ่ือรายงานขอความเห็นชอบจากประธาน 
             คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ประกาศผลการสอบ นักเรียนที่สอบได้ เวลา 00.01 น. ผ่านทาง www.wt.ac.th ดังนี้ 
   ระดับชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ  วันที่ 23 มีนาคม 2565 
   ระดับชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ  วันที่ 24 มีนาคม 2565  
   ระดับชั้น ม.1       วันที่ 30 มีนาคม 2565  
   ระดับชั้น ม.4                   วันที่ 31 มีนาคม 2565  
 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด รองประธานกรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ  
นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  จัดสถานที่ในการตรวจ ATK วันที่ 25 มีนาคม 2565 และจัดสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 2.  ทำความสะอาดสถานที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลัง การปฏิบัติงานทุกวัน  
               ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการ 

นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ  
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ                                                         
นายวัชระ        เต๋งเจริญสุข   กรรมการ  
นายกำพล      จางจะ  กรรมการ   
นายสุริยา        ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ 1. จัดติดตั้งระบบเสียงในวันสอบคัดเลือกนักเรียนให้เรียบร้อยพร้อมเพ่ือการใช้งาน 
 2. บันทึกภาพการดำเนินการสอบคัดเลือก พร้อมรวบรวมส่งภาพให้ฝ่ายประเมินผล 
7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
   นางสุทธิวรรณ  เมธาเมลือง กรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายนิธิภัทร  สร้อยเชื้อดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้ำดื่ม สำหรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจ ATK  
          และสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป 
8. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 

นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ  
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายวิทวัส  นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายชวนัส    แก้วพรม กรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นายชิษณุ  หนูแดง  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีสะเทือน กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ กรรมการ 
นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายนพดล   คำพร  กรรมการ 
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มาตรวจ ATK ในวันที่ 25 มีนาคม  
              2565  

2. ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  
              ในวันที่มีการสอบคัดเลือก 

3. ดำเนินการเรียกนักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
              เวลา 07.00 – 8.00 น.        
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10. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ  
นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
นางสาวพรวลี   สุขสะอาด กรรมการ 

   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกุลยา    บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  1. ดำเนินการตรวจ ATK ของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  
              ตรวจ ATK ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
 2. คัดกรองผล ATK ของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  
              ในวันสอบคัดเลือก 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการสอบคัดเลือก 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ  
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการ 

   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือให้งาน 
ในทุกๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

  สั่ง  ณ   วันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565 
       

 
                                               

( นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


