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๑๕. นางสุธาดา  ศิริกุล   กรรมการ 
๑๖. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 
๑๗. นางสาวรวิพร พรมไชย   กรรมการ 
๑๘. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
๑๙. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการ 
๒๐. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ   กรรมการ 
๒๑. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
๒๒. นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
๒๓. นายชาญณรงค์ โสภางาม  กรรมการ 
๒๔. นางสาววรรนิศา เสนาบุตร  กรรมการ 
๒๕. นายกิติศักดิ์  บุญสุข   กรรมการ 
๒๖. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผน จัดระบบการดำเนินงานในการสอบคัดเลือกนักเรียน ให้เป็นไปตามการประกาศการสอบ

คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ปีการศึกษา 

๒๕๖๕   
๓. กำหนดขั้นตอนการรายงานตัวผู้เข้าสอบ การสอบคัดเลือก และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง

รับทราบ 
๔. กำหนดขั้นตอน ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำข้อสอบ การบรรจุข้อสอบและกระดาษคำตอบในซอง

ข้อสอบให้เรียบร้อย 
๕. ดำเนินการสำเนาข้อสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการสอบคัดเลือก 
๖. จัดเตรียมซองอุปกรณ์ รายช่ือนักเรียน แผนผังท่ีนั่งสอบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องบรรจุลงกล่องเก็บ

อุปกรณ์การสอบในแต่ละห้องสอบให้เรียบร้อย 
๗. ดูแลรักษาข้อสอบ ซองข้อสอบ จัดเก็บเข้าตู้ให้มีความมั่นคงและเกิดความเรียบร้อย 
๘. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการดำเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๙. ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม คณะกรรมการงานต่างๆ ให้ดำเนินงานเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกลางการสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวผู้เข้าสอบ 
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  

๑. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติกร  ระดม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ กรรมการ 
๔. นางวิริสา  ปัญญะโส กรรมการ 
๕. นายพงศ์นที  คงถาวร  กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ  กรรมการ 
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๗. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง  กรรมการ 
๘. นางสาวรวิพร พรมไชย  กรรมการ 
๙. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนูรีดา มะลี  กรรมการ 
๑๑. นางสาววิลาวัลย์ รัตนคช  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอารียา บุตรอุดร  กรรมการ 
๑๓. นายชาญณรงค์ โสภางาม กรรมการ 
๑๔. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน กรรมการ 
๑๕. นายอธิบดี  เชิดชู  กรรมการ 
๑๖. นางสาวเปรมจิต จันนุช  กรรมการ 
๑๗. นายวีระศักดิ์  คำพามา  กรรมการ 
๑๘. นายกิติศักดิ์  บุญสุข  กรรมการ 
๑๙. นางสาววรรณิศา เสนาบุตร กรรมการ 
๒๐. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ รายช่ือนักเรียนเข้าสอบ 
๒. รับรายงานตัวนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และปีท่ี ๔ ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ โดมสามัคคีภิรมย์ 
๓. ประชาสัมพันธ์และควบคุมเวลาสอบในการดำเนินการสอบตามตารางสอบท่ีกำหนดให้เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย   
๔. สรุปผลการมารายงานตัวผู้เข้าสอบ ตรวจข้อสอบจัดเรียงคะแนนสอบ และรายงานผลคะแนนสอบต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๕. จัดทำประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ติดบอร์ดประกาศ  

รายงานลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน ในวนัท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 

๑. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ห้องทั่วไป) 

     
กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ๒๔๑ นางสาวกนกวรรณ ทองดี 
๒ ๒๔๒ นางจุติพร เมฆบุตร 
๓ ๒๔๓ นางญาณิศา จันทะแจ่ม 
๔ ๒๔๔ นายณัฐพร จันทร์ประณต 
๕ ๒๔๕ นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว 
๖ ๒๔๖ นางสาวภัทรสุดา หนองกก 
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กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๗ ๒๔๗ นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 
๘ ๒๔๘ นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ 
๙ ๒๕๑ นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง 

๑๐ ๒๕๒ นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์ 
๑๑ ๒๕๓ นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี 
๑๒ ๒๕๔ นางสาวฐิติพร พูลสวัสด์ิ 

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ๑๔๓ นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 
๒ ๑๔๔ นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ 

๓ ๑๔๕ นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 
๔ ๑๔๖ นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 
๕ ๑๔๗ นางสาววนาภรณ์ มีโถ 
๖ ๑๔๘ นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 

 
 ๒. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ (ห้องทั่วไป) 
     

กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ๒๔๑ นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 
๒ ๒๔๒ นางสาวสมใจ ภัทรพงศานต์ิ 
๓ ๒๔๓ นายณฐภณ สิริอิสรา 
๔ ๒๔๔ นางสาวกนกวรรณ ทองดี 
๕ ๒๔๕ นางจุติพร เมฆบุตร 
๖ ๒๔๖ นางญาณิศา จันทะแจ่ม 
๗ ๒๔๗ นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง 
๘ ๒๔๘ นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว 
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๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม) 
 
กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ๒๕๑ นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 
๒ ๒๕๒ นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์ 
๓ ๒๕๓ นางสาวภัทรสุดา หนองกก 
๔ ๒๕๔ นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 
๕ ๒๕๕ นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ 
๖ ๒๕๖ นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ 
๗ ๒๕๗ นางสาวฐิติพร พูลสวัสด์ิ 
๘ ๒๖๓ นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 
๙ ๒๖๔ นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 

๑๐ ๒๖๕ นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 
๑๑ ๒๖๖ นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์ 

 
๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 
กลุ่ม ห้องสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ๓๓๑ นายนคร ชูสอนสาย 
๒ ๓๓๒ นายณัฐพร จันทร์ประณต 
๓ ๓๓๓ นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง 
๔ ๓๓๔ นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี 
๕ ๑๔๓ นางสาววนาภรณ์ มีโถ 
๖ ๑๔๔ นางพนิดา สาระรักษ์ 
๗ ๑๔๕ นางนิตยา ปัญจากุล 
๘ ๑๔๖ นางศิริรัตน ์ บุญสนอง 

 

หน้าที่  
๑. กำกับห้องสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับห้องสอบ 

โดยเคร่งครัดตามวันและเวลาตามคำส่ัง 
๒. ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการกำกับห้องสอบ รับ – ส่งซองข้อสอบ กล่องอุปกรณ์ กระดาษคำตอบจาก 

คณะกรรมการศูนย์สอบในแต่ละศูนย์สอบท่ีสังกัด 
๓. เมื่อเสร็จส้ินการสอบตามเวลาท่ีกำหนด ให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจสอบจัดเรียงกระดาษคำตอบ 

และข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วนำส่งท่ีคณะกรรมการศูนย์สอบ 
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๔. ในกรณีท่ีห้องสอบใดไม่มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบ ให้กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง
กรรมการกลางการสอบคัดเลือกนักเรียน 

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักเรียน 
๑. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   รองประธานกรรมการ 
๓. ครูชาวต่างชาติ ๒ คน    กรรมการ 
๔. นางสาวนันธิดา อัปมะโต   กรรมการ 
๕. นางสาวรวิพร พรมไชย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนกำหนดเกณฑ์และเครื่องมือในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน  
๒. ติดต่อวิทยากรชาวต่างชาติในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนหลักสูตร Talented Class Program 

กลุ่มภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๔. สรุปผลการสอบสัมภาษณ์ เสนอประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการศูนย์สอบ 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ศูนย์สอบที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
  ๑. นางมัณฑนา  ฟักขาว  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางวรัญญา  ยอดกระโหม กรรมการ 
  ๔. นางรัถญา  คำแพง  กรรมการ 
  ๕. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง  กรรมการ 
  ๖. นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง กรรมการ 
  ๗. นางสาวเปรมจิต จันนุช  กรรมการ 
  ๘. นายวีระศักดิ์  คำพามา  กรรมการ 
  ๙. นายอนุรักษ ์  สวัสดี  กรรมการและเลขานุการ 
 
ศูนย์สอบที่ ๒ สังคมศึกษา 
  ๑. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางขนิษฐา  แปงมูล  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ กรรมการ 
  ๕. นายณัฐพล  วงศ์ฟู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก  กรรมการ 
  ๗. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ กรรมการ 
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  ๘. นางสาวอารียา บุตรอุดร  กรรมการ 
  ๙. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน กรรมการ 
  ๑๐. นายอธิบดี  เชิดชู  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย กรรรมการและเลขานุการ 
 
ศูนย์สอบที่ ๓ ภาษาไทย 
  ๑. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ กรรมการ 
  ๔. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น กรรมการ 
  ๕. นายไตรภพ  สุทธกุล  กรรมการ 
  ๖. นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ กรรมการ 
  ๗. นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช  กรรมการ 
  ๘. นางสาวกมลชนก กัลยา  กรรมการ 
  ๙. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ศูนย์สอบที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
  ๑. นางมัณฑนา  ฟักขาว  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางวรัญญา  ยอดกระโหม กรรมการ 
  ๔. นางรัถญา  คำแพง  กรรมการ 
  ๕. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง  กรรมการ 
  ๖. นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง กรรมการ 
  ๗. นางสาวเปรมจิต จันนุช  กรรมการ 
  ๘. นายวีระศักดิ์  คำพามา  กรรมการ 
  ๙. นายอนุรักษ ์  สวัสดี  กรรมการและเลขานุการ 
 
ศูนย์สอบที่ ๒ สังคมศึกษา 
  ๑. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ กรรมการ 
  ๔. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ กรรมการ 
  ๕. นางสาวอารียา บุตรอุดร  กรรมการ 
  ๖. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน กรรมการ 
  ๗. นายอธิบดี  เชิดชู  กรรมการ 
  ๘. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย กรรรมการและเลขานุการ 
 



~ ๘ ~ 
 

ศูนย์สอบที่ ๓ ภาษาไทย 
  ๑. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ  ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์ รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นายไตรภพ  สุทธกุล  กรรมการ 
  ๔. นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ กรรมการ 

๕. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก  กรรมการ 
  ๖. นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช  กรรมการ 
  ๗. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ศูนย์สอบท่ี ๔ ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน ประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๒. นางขนิษฐา  แปงมูล  รองประธานกรรมการศูนย์สอบ 
  ๓. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น กรรมการ 
  ๔. นายณัฐพล  วงศ์ฟู  กรรมการ 
  ๕. นางสาวกมลชนก กัลยา  กรรมการ 
  ๖. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย กรรมการ 
  ๗. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแลการรับ-ส่ง ข้อสอบให้คณะกรรมการกำกับการสอบในแต่ละศูนย์สอบท่ีรับผิดชอบได้แก่ 
     ศูนย์สอบท่ี ๑ ห้องสอบท่ี ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๗, ๑๔๘, ๓๓๑, ๓๓๒, ๓๓๓, ๓๓๔ 
     ศูนย์สอบท่ี ๒ ห้องสอบท่ี ๒๔๑, ๒๔๒, ๒๔๓, ๒๔๔, ๒๔๕, ๒๔๖, ๒๔๗, ๒๔๘ 
     ศูนย์สอบท่ี ๓ ห้องสอบท่ี ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๕, ๒๕๖, ๒๕๗ 
     ศูนย์สอบท่ี ๔ ห้องสอบท่ี ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖ 
 ๒. กำกับ ดูแลการจัดสอบในแต่ละห้องสอบท่ีศูนย์สอบรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

    ควบคุมเวลาสอบให้เป็นไปตามตารางสอบ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการกำกับการสอบ กรณีกรรมการกำกับการสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบ นับเรียงกระดาษคำตอบให้ตรงกับรายช่ือนักเรียนท่ี 
        เข้าสอบ 
 ๕. เก็บรวบรวม ข้อสอบ กระดาษคำตอบ นำส่งคณะกรรมการศูนย์สอบ 
 ๖. รายงานปัญหา และรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบส่งคณะกรรมการศูนย์สอบ เพื่อเสนอ 
              ฝ่ายบริหาร 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
  ๑. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางวิริสา  ปัญญะโส กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ  กรรมการ 
๕. นายชาญณรงค์ โสภางาม กรรมการ 



~ ๙ ~ 
 

๖. นางสาววรรนิศา เสนาบุตร กรรมการ 
๗. นางสาวดวงพร ปราบคช กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายพงศ์นที  คงถาวร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่  
 ๑. ตรวจข้อสอบในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๒. สรุปผลคะแนนผลการสอบคัดเลือกเสนอประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๓. จัดทำประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ โดยติดประกาศผลการ 
     สอบคัดเลือกในบอร์ดประกาศผลและในเว็บไซต์ของโรงเรียน  
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการทดสอบนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ 
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
คณะกรรมการทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา 

๑. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
๔. นายพงศธร  อารีพันธุ ์  กรรมการ 
๕. นางสาววิลาวัลย์ รัตนคช   กรรมการ 
๖. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทดนตรีและนาฏศิลป์ 
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  ประธานกรรมการ 
๒. นางวรญัญา  ยอดกระโหม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด  กรรมการ 
๔. นายไตรภพ   สุทธกุล   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. สรุปผลการคัดเลือกส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ ประกาศผล และรายงานตัว ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน ในการคัดเลือกนักเรียนตามความสามารถพิเศษ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธาดา  ศิริกุล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายจารุพงศ์  กวางษี  กรรมการ 
๔. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์  กรรมการ 
๕. นายไตรภพ  สุทธกุล  กรรมการ 
๖. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี  กรรมการและเลขานุการ 



~ ๑๐ ~ 
 

หน้าที่  
๑. เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในวันสอบ

คัดเลือกและสอบจัดช้ันเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ บันทึกภาพใน วันสอบคัดเลือกนักเรียนและสอบจัดช้ันเรียน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน ในการอำนวยความสะดวกผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีมา 

สอบคัดเลือกและสอบจัดช้ันเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการอาคารสถานที่ 
๑. นางสาวรัศมี  วงวิลัย  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย  กรรมการ 
๔. นายจารุพงศ์  กวางษี  กรรมการ 
๕. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง กรรมการ 
๖. นางสาวภัทรสุดา หนองกก กรรมการ 
๗. นายอนุรักษ ์  สวัสดี  กรรมการ 
๘. นักการภารโรง/แม่บ้าน  กรรมการ 
๙. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. จัดห้องสอบ โต๊ะ - เก้าอี้ ตามจำนวนท่ีกำหนดและดูแลทำความสะอาดห้องสอบทุกห้องให้พร้อมใน 
    วันสอบคัดเลือกและสอบจัดช้ันเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๒. จัดสถานท่ีรายงานตัวผู้เข้าสอบบริเวณโดมสามัคคีภิรมย์ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานในการติดรายช่ือผู้เข้าสอบแต่ละห้องสอบท่ีกำหนด 
๔. จัดสถานท่ีรายงานตัวเข้าเรียนบริเวณใต้อาคารภัทรราชา 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
๑. นางสาวรัศมี  วงวิลัย  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศธร  อารีพันธุ ์ กรรมการ 
๔. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด กรรมการ 
๕. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี กรรมการ 
๖. นักการภารโรง/ยาม   กรรมการ 
๗. นายนพดล  เชิงศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



" "' 
Vl'U1'Vl 

®· ,..n.:i bbB--J'W�v1fl1'foJ11� 1 m1� elv11t1'1Jel--1 �\J flA':iel-.:iir m�c.J'W�:l.Jl?lel'U fi'vi b�el m� v1u.ff 'WilficJ:WAfl'tl-1tJ� ® 
" 

bbr!� ct 

h (71 bbr! fl17:l.Jb�c.J'U{elc.J bbr! �rfl'\::1-1 r111:w1.J-aelv1ifo 1 'Wl'W ?lel'U A\71 b�el fl 
" 

m. 1.J5u&1Vl'l'.h�5'W1 \911:l.J�hWu:wel'UVl:l.JlcJ

" d 

Vl'U1'Vl 

®· m-.:im1rv'l:w 

h 'W7-.'.l�M&1qJ7 

m. 'W1-.'.1?11111?1'W7

ct. 'W7-.'.1?171el';i1';i';iill

cf. 'W7-.'.1?1115qj�';i1
==v 6'

b. 'W7-.'.1?111v'l';i1\9l'W

mJ. 'W7-.'.1?171fl:l.J"f\'11'Wfl 

�- 'W7-.'.1?111f71qj�'W7 

cc:. 'W7-.'.1?171el'U"f\11';iill ' 

1--11i1c.J 

rnfom�fl 

v'l�1�c.J�.fl7'j/l/ 

�'WVl1bVlv'l ' 
"' 
v1'W el fl

flrlc.J1 

�'Ub:Wel--1-ir1c.J 

f77Vl-.'.I 

1.J ';j�fi 1'W m1:w f711 

';iel-.'.11.J':i�51'Wfl11:l.Jfl71 

m 1 :w m 1 

m 1 :w m 1 

m ':i :w m 1 

m 1 :w m 1 

m 1 :w m 1 

m ':i :w m 1 

fl';i1:l.J f771 bbr! � br!'il1'W f771 ' 

s; .d 
Vl'Ul'Vl 

.. "' 

®· 'W1cJ'\fl/-.'.lv'l'WVl 

h 'Wl--11�?17 

m. 'W1-.'.1?171'W�v17" 

flru�n11:wn11'lh::ail'W�6'1 

fl-.'.1(171';i 

'U t1J t1J � fa

1.J ';i �'Bl'W fl';i';i:l.J f711 

1el-.'.11.J1�51'Wfl1';i:l.Jfl7';i 

m 1 :w m 1 

fl';i1:l.J f71 ';i bbr! � br!'il l'W f77 ';i ' 

GL �v1v17 bb 'U'U?lel'Ut17:l.J�1.J flrl1el-.'.I i1 flb�c.J'W bbr\� rlill�rl';i �711�rl17:l.J�-.'.l'Wel h 1 'W f771\7"11 b 1J'W-.'.11'W " " 

l'W?lel'UAvl b� elflbbr!�?lel'U� vi.&'Wb�c.J'Wir flb�c.J'W .ff 'Wilfi cJ:l.JAfl'\::l-1D� GJ bbr! � ct 

h ?111.JB--J-a m11.J1� bil'W bUm1.J b�:l.J b?l'Wel �7c.J'U�Vl11 
' " 

m. 1.J5u&1wt'.h�5'W1 \911JJ�1Ji'fo:wel'UVl:l.J7cJ

J-.:iffi �fl ru� fl';i';i:l.J f771�1Jrru f71':i bb�-.:iJ--11.J 5u&1wu1ffi �b U 'W 11.J�l c.Jfl17d-J b�c.J'U{el cJ bb"fl�U--1 bflvlN"fl � 

bbnVl7-.'.111'11f771 

('W7c.J5qj1'1111j 1M';ir\9l'W) 

�el7'W1cJf77111--1 b� c.J'W';i1'1111J\9l'U1-.'.I b 'iJ'W " 

๑. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองและเจลล้างมือสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือก
ประเภทต่างๆ 

๒. ตรวจคัดกรอง แยกนักเรียนท่ีมีอาการป่วย มีไข้สูง และมีความเส่ียงออกจากนักเรียนคนอื่น 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีคุมสอบนักเรียนท่ีมีอาการป่วย มีไข้สูงและมีความเส่ียงสูง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 




