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ค ำสั่งโรงเรียนวัดรำชโอรส 
ที่   100/2565  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ,รำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 

        เ พ่ือให้การด าเนินการคุมสอบ,รายงานตัว  และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39(1)  แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการคุมสอบ,
รายงานตัว,มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 
ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายบุญชู   กล้าแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
         การรับนักเรียนที่ก าหนด 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 1. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
3. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครูช านาญการ             กรรมการ 
4. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู              กรรมการ 
5. นางสาวแพลน โปมิล คร ู กรรมการ 
6. นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) วางแผน ควบคุม และแก้ปัญหา ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุมสอบ,รายงานตัว,มอบ
ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

   2) เตรียมการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
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3. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  
1. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม ครูช านาญการ  กรรมการ 
3. นายพัชรพล   ชลกาญจน์ ครู กรรมการ 
4. นายอภิมุข จิตรพงษ์ ครู  กรรมการ 
5. นางสาวธัญญาดา ค าลือ ครู กรรมการ 
6. นายนพพร แสงทอง ครู กรรมการ 
7. นายอสันี สมิทธิชัยนนท์ ครู กรรมการ 
8. นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม ครู กรรมการ 
9. นางสาวชนัญชิดา ทองมูล ครู กรรมการ 
10. นายนพดล ข ากัน ครู กรรมการ 
11. นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ ครู กรรมการ 
12. นางสาวจุฬามณี สุวรรณนุรักษ์ ครู กรรมการ 
13. นางสาวสภุัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) ประชาสัมพันธ์ในวันสอบ วันรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ถึงแนวปฏิบัติของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 2) ปล่อยนักเรียนขึ้นห้องสอบตามเวลาที่ก าหนด 
 3) ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการสอบต่าง ๆ 
 4) กรรมการหมายเลข 4 ถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน Facebook ของโรงเรียน 
 5) กรรมการหมายเลข 3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง Website ของโรงเรียน 
 6) กรรมการหมายเลข 7 จัดเตรียมนักเรียนช่วยงาน จ านวน 10 คน และควบคุม ดูแลในการช่วยเหลือ 
งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบตัว 

 7) คณะกรรมการหมายเลข 1,7,13 ปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ วันรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 
 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
1 นายอรรถพล บัวทอง ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวลักขณา  เกื้อแก้ว คร ู กรรมการ 
3 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม  ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  1) ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลในการสอบคัดเลือก  การมอบตัว การรายงานตัว และข้อมูลทั่วไปของ   
โรงเรียนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ 
 2) ให้สัญญาณเริ่มสอบ และหมดเวลาสอบ 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
 

หน้ำที ่ 1) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในวันสอบ วันรายงานตัว และมอบตัวให้พร้อมใช้ในแต่ละสถานที่  
          2) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการท างานต่างๆ ในวันรับสมัคร วันสอบ และวันมอบตัว 
 
 
 
 

1. นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายอภิมุข จิตรพงษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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6.  คณะกรรมกำรกองกลำงกำรสอบ 
1. นางสุวรรณา พันธ์มา                  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางมนสิชา สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาววิภารัตน ์ เขียวศาสตร์ ครชู านาญการ กรรมการ 
6. นางโสมศิริ  แฝงเมืองคุก ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
8. นางสาวปนัดดา พูลเจริญ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
9. นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง ณ ห้องประชุมอาคารราชโมลี ในวันที่  26 – 27 มีนาคม  2565  
 ตั้งแต่เวลา  07.00 น. จนกว่าจะเสร็จสิ้น 
 2) จ่ายซองข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกให้กับหัวหน้า 
 ผู้ก ากับห้องสอบพร้อมลงนามรับซองข้อสอบ 
 3) รับกระดาษค าตอบและแบบทดสอบ จากหัวหน้าก ากับห้องสอบแล้วตรวจนับแบบทดสอบ และ 
 ส่งกระดาษค าตอบให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
 4) จัดท าบัญชีลงนามคณะกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง 

5) จัดท าเอกสาร รับ-ส่ง ข้อสอบ 
6) จัดท าเอกสาร ส ารวจนักเรียนขาดสอบ 
 

7. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  สอบวันเสำร์ที่ 26 มีนำคม 2565  เวลำ 07.30 – 12.00 น. 

ห้องสอบที่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
1 นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย นางสาวณิชา แสงทอง 
2 นายศิวพงษ์ ไพรัตน์ นางสาววิลาวัณย ์ สุวรรณพร 
3 นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ นายอมร มาตะยา 
4 นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ นางสาววรรณกร สมบูรณ์ 
5 นางสาวเสาวภา กระสังข์ นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา 
6 นางสาวชัชชฎา เอ่ียมสูงเนิน นางกัณต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ 
7 นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน นางสาวณัฐติกา สาริกา 
8 นายวีระวุธ ทวิไชย นางสาวรัตนาภรณ์ ทอนศรี 
9 นางสาววะราพร วงศรีวอ นางสาวกาญจนา อรอินทร์ 
10 นางสาวอทิตยา ศรีน้อย นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล 
11 นางสุมิตรา ดีม ี นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง 
12 นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติด ารงกุล นายศุภชัย กิ่งรัตน์ 
13 นายมานะ พัฒนวิทยากุล นายวิศรุต ช่วยด ารงค์ 
14 นางสาวสุนิสา โสตรทิพย์ นางสาวทักษิณา เกื้อสกุล 
15 นางสาวจีระประภา เชียงทอง นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม 
16 นางวิไล บุญญา นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ 
17 นางณิชาภา ดอนกันหา นางสาวอัญชนก รอดริน 
18 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง นายรัฐศักดิ ์ มณีเนตร 
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ห้องสอบที่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
19 นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ นายอนันต์ ศรีบุญสุข 
20 นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล นางสาวชุติมา กุลสีดา 
21 นางอรสา อินทุกานตะ นางสาวสุดาลักษณ ์ ปงแก้ว 
22 นางสาวธันยธรณ์ กิ่งสุวรรณกุล นายสาวนัยนา แสนทวีสุข 
23 นายจารุกิตติ์ ชินนะราช นายณัฐพล นุตยางกูล 
24 นายนพคุณ มีมานะ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ 

25 นายนวพล ศรีอ าพันธ์ นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์ 
26 นางสาวสมาพร นาคแดง นายปกป้อง อนุรักษ์ 
27 นางปวัลย์รัตน์ ตันสกุล นางสาวมนันยา อ าพันทอง 
28 นายพีระพงษ์ ภูนามน นางอัจฉรา ศรีมูล 

412** นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ   
414* นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์   
415* ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง   

Shop2** ว่าทีร่.ต.สันติพร ภู่สาย   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  สอบวันอำทิตย์ท่ี  27 มีนำคม 2565  เวลำ 07.30 – 12.00 น. 
ห้องสอบที่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

1 นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง นายวรุฒ ศรีพรม 
2 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล 
3 นายปกป้อง อนุรักษ ์ นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 
4 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ นายนพดล ข ากัน 
5 นายนพคุณ มีมานะ นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว 
6 นางสาวปัณชญา ค าแก้ว นายสุภชัย ปิ่นมณี 

414* นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ 
415** ว่าทีร่.ต.สันติพร ภู่สาย 

 

หน้ำที ่   1) คณะกรรมการคุมสอบ ลงนามปฏิบัติหน้าที่ เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมราชโมลี 
  2) กรรมการคนท่ี 1 ประชุมแนวปฏิบัติในการสอบ รับซองข้อสอบ กระดาษค าตอบ รายชื่อนักเรียน  
 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมราชโมลี  
           3) กรรมการคนที่ 2 เช็กชื่อนักเรียนบริเวณใต้โดม เวลา 07.30 น. และน านักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลาที ่    
 ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลังเสร็จสิ้นการสอบให้น านักเรียนลงมาส่งที่บริเวณใตโ้ดม 

 4) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของกรรมการก ากับการสอบ พ.ศ.2546  
 โดยเคร่งครัด และชี้แจงแนวปฏิบัติของผู้ที่เข้าสอบ ให้นักเรียนทราบและเข้าใจ 

 5) กรรมการคนที่ 1 รวบรวมแบบทดสอบให้ครบทุกชุด กระดาษค าตอบของนักเรียนบรรจุซองน าส่ง 
 และลงนามที่กองกลางห้องประชุมราชโมลี 

 6) กรรมการคมุสอบ ม.1 ห้อง 414,415 ใช้เป็นห้องส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
    กรรมการคุมสอบ ม.1 ห้อง 412,Shop2 ใช้เป็นห้องส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง 
    กรรมการคุมสอบ ม.4 ห้อง 414 ใช้เป็นห้องส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
    กรรมการคุมสอบ ม.4 ห้อง 415 ใช้เป็นห้องส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูง 
 7) กรรมการคุมสอบระดับชั้น ม.1 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์ (สีน้ าเงินตัวใหม่) 
    กรรมการคุมสอบระดับชั้น ม.4 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์ (สีพื้นเหลืองลายฟ้าตัวเก่า) 
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8. คณะกรรมกำรกองกลำงห้องสอบรูปแบบพิเศษ 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นายพัชรพล ชลกาญจน์ คร ู กรรมการ 
4. นางสาวแพลน โปมิล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวศิรินภา ศิริยม ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) ปฏิบัติหน้าที่กองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้อง Resource ในวันที่  26 – 27 มีนาคม  2565  
 ตั้งแต่เวลา  07.00 น. จนกว่าจะเสร็จสิ้น 
 2) กรรมการหมายเลข 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลาง ประจ าห้องคอมพิวเตอร์ 2 
     กรรมการหมายเลข 3 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลาง ประจ าห้อง Resource 
 3) จดัส่งข้อสอบให้แก่กรรมการก ากับห้องสอบรูปแบบพิเศษตามเวลาสอบ 
     กรรมการหมายเลข 4 จดัส่งข้อสอบรูปแบบพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 
     กรรมการหมายเลข 5 จดัส่งข้อสอบรูปแบบพิเศษ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 
 

9. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบรูปแบบพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  สอบวันเสำร์ที่ 26 มีนำคม 2565  เวลำ 07.30 – 12.00 น. 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2  
กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ 
นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต์ นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ 
นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ 
นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ 
นายวรุฒ ศรีพรม นางสาวจุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง 
นางสาวนิตา ยาเซ็ง นายสุภชัย ปิ่นมณี 
นายกมนณพ ข าด่อน นางสาวปัณชญา ค าแก้ว 

 

ห้อง Resource 
กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

นางสาววนิดา บังจิต นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย 
นางสาวน้ าทิพย์ ธูปหอม นายวชิระ ตั้งประสาทสุข 
นางสาวมนันยา อ าพันทอง นายตรัส วงศ์แสนสี 
นางสาวติณพร เจริญศิริ นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน 
นายนิคม แสงสาม นายฐิติ แถมมี 
นายสุรนนท์ คงกระจง นางสาวพัชรี บุตรพรม 
นางสาวพาณ ี ดีสุขพร นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ ์
นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล 
นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 
นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ นางสาวจุฬามณ ี สุวรรณนุรักษ์ 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  สอบวันอำทิตยท์ี่ 27 มีนำคม 2565  เวลำ 07.30 – 12.00 น. 
ห้อง Resource 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
นายวีระวุธ ทวิไชย นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ 
นางสาวนิตา ยาเซ็ง นางสาวจีระประภา เชียงทอง 
นายนวพล ศรีอ าพันธ์ นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน 
นางสาวชนัญชิดา ทองมูล นางสาวรัชฎาพร หาญมโน 
นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ นางสาวชุติมา กุลสีดา 
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข นางสาววนิดา บังจิต 

หน้ำที ่  1) คณะกรรมการก ากับห้องสอบรูปแบบพิเศษ ลงนามปฏิบัติหน้าที่ เวลา 07.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
 2) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการก ากับห้องสอบรูปแบบพิเศษ เวลา 07.50 น. 
 3) ท าการเช็กชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ เวลา 08.00 น. 

4) ชี้แจงแนวปฏิบัติของผู้ที่เข้าสอบ ให้นักเรียนทราบและเข้าใจ และก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 
5) กรรมการคุมสอบระดับชั้น ม.1 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์ (สีน้ าเงินตัวใหม่) 
   กรรมการคุมสอบระดับชั้น ม.4 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์ (สีพื้นเหลืองลายฟ้าตัวเก่า) 
 

10. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
1. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นายประดิษฐ์ ผาค า เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4. นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

     หน้ำที ่ ตรวจข้อสอบในวันที่ 26–27 มีนาคม 2565  ณ ห้องตรวจข้อสอบ 
 

11. คณะกรรมกำรประกำศผลนักเรียนเข้ำเรียน 
1. นายมงคล มะเมียทอง ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู  กรรมการ 
4. นายพัชรพล ชลกาญจน์ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต ครชู านาญการ กรรมการ 

หน้ำที ่ 1) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือรับผลการคัดเลือก 
          2) ติดประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน และบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

12. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว 
 1. รับรำยงำนตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 วันที่ 30 มีนำคม 2565 เวลำ 08.00-11.00 น. 

บริเวณใต้โดมใหญ่ 
ม.1/6 กลุ่ม 1 นางสาวกัญญภา  หลักเพชร ม.1/6 กลุ่ม 2 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช 

ม.1/7 กลุ่ม 1 นางสาวยุวดี   ว่องพิทูรมานะชัย ม.1/7 กลุ่ม 2 นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 
ม.1/8 กลุ่ม 1 นางสาวจุฑาภรณ์  งามสะพรั่ง ม.1/8 กลุ่ม 2 นางสาวจีระประภา  เชียงทอง 

ม.1/9 กลุ่ม 1 นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี ม.1/9 กลุ่ม 2 นางสาวณัฐติกา  สาริกา 
ม.1/10กลุ่ม 1 นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม ม.1/10กลุ่ม 2 นางสาวฐิติมา  ศรีศุภสันต์ 
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     2. รับรำยงำนตัวห้องเรียนทั่วไป ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันที่ 30 มีนำคม 2565 เวลำ 13.00-16.00 น. 
บริเวณใต้โดมใหญ่ 

ม.1/11กลุ่ม 1 นายวรุฒ  ศรีพรม ม.1/11กลุ่ม 2 นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์ 
ม.1/12กลุ่ม 1 นางสาวศิรินภา ศิริยม ม.1/12กลุ่ม 2 นางสาวนัยนา  แสนทวีสุข 
ม.1/13กลุ่ม 1 นางสาววิลาวัณย์  สุวรรณพร ม.1/13กลุ่ม 2 นางสาวธัญญาดา  ค าลือ 
ม.1/14กลุ่ม 1 นางสาวสุนิสา โสตรทิพย์ ม.1/14กลุ่ม 2 นายวิศรุต  ช่วยด ารงค์ 
ม.1/15กลุ่ม 1 นางสาววรรณกร  สมบูรณ์ ม.1/15กลุ่ม 2 นางสุมิตรา  ดีมี 

 

     3. รับรำยงำนตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 วันที่ 31 มีนำคม 2565 เวลำ 08.00-12.00 น. 
บริเวณใต้โดมใหญ่ 

ม.4/2-4/4 นางสาวนภัสภรณ์  เกตทอง ม.4/5-4/8 นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์ 
ม.4/9-4/11 นายปรเมษฐ์   ประเสริฐสาร - - 

 
          4. รับรำยงำนตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (นักเรียนเก่ำ) 

วันที่ 31 มีนำคม 2565 เวลำ 08.00-09.30 น.   บริเวณใต้โดมใหญ่ 
ม.3/1 กลุม่ 1 นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ม.3/1 กลุ่ม 2 นางสาวอรอนงค์  มุ่งหมาย 
ม.3/2 กลุ่ม 1 นางสาวติณพร  เจริญศิริ ม.3/2 กลุ่ม 2 นายวรุฒ  ศรีพรม 
ม.3/3 กลุ่ม 1 นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย ม.3/3 กลุ่ม 2 นายพีระพงษ์  ภูนามน 
ม.3/4 กลุ่ม 1 นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน ม.3/4 กลุ่ม 2 นางสาวธัญญพร  ชะอุ่มพันธ์ 
ม.3/5 กลุ่ม 1 นายอรรถพล  บัวทอง ม.3/5 กลุ่ม 2 นายจารุกิตติ์  ชินนะราช 
ม.3/6 กลุ่ม 1 นายอนันต์  ศรีบุญสุข ม.3/6 กลุ่ม 2 นางสาวจุฬามณี  สุวรรณนุรักษ์ 
ม.3/7 กลุ่ม 1 นางสาวสมาพร  นาคแดง ม.3/7 กลุ่ม 2 นายปฏิภาณ  แจ้งสันเทียะ 

       

          5. รับรำยงำนตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (นักเรียนเก่ำ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00-11.30 น.   บริเวณใต้โดมใหญ่ 

ม.3/8 กลุ่ม 1 นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน ม.3/8 กลุ่ม 2 นางสาวจีระประภา  เชียงทอง 
ม.3/9 กลุ่ม 1 นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์ ม.3/9 กลุ่ม 2 นางสาวศรัญญา  บุญเสริฐ 
ม.3/10 กลุ่ม 1 นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน ม.3/10 กลุ่ม 2 นางสาววนิดา  บังจิต 
ม.3/11 กลุ่ม 1 นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล ม.3/11 กลุ่ม 2 นางสาวณิชา แสงทอง 
ม.3/12 กลุ่ม 1 นางปภาวรินท์  วงษ์เกษ ม.3/12 กลุ่ม 2 นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง 
ม.3/13 กลุ่ม 1 นางชาลิตา  บวรรับพร ม.3/13 กลุ่ม 2 นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา 
ม.3/14 กลุ่ม 1 นายพัชรพล  ชลกาญจน์ ม.3/14 กลุ่ม 2 นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย 

 
หน้ำที ่1) รบัซองเอกสารมอบตัวส าหรับแจกนักเรียน ที่ห้องทะเบียน ต้ังแต่เวลา 07.30 น. 
         2) กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์(สีน้ าเงินตัวใหม่)       
         3) กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันรายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่งกายเสื้อโขมพัสตร์(พ้ืนเหลืองตัวเก่า) 
         4) กรรมการหัวข้อ 4. และ 5. มีหน้าที่มอบซองรายงานตัวและใบจบการศึกษาฯให้แก่นักเรียน 
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13. กรรมกำรรับมอบตัว 
 1. กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  วันที่ 2 เมษำยน 2565 เวลำ 08.00 – 11.00 น. 

 

ชั้น 
ห้อง 

 
กรรมกำรรับมอบตวั 

กรรมกำรรับเงิน 
ระดมทรัพยำกรและ 
สอนปรับพ้ืนฐำน 

สมำคมผู้ปกครอง 
และคร ู

บริจำคกำรกุศล 

ม.1/6 
กลุ่ม1 

นางสาวกัญญภา 
หลักเพชร 

นางมนสิชา 
สุทธแิสน 

นายพัชรพล 
ชลกาญจน์ 

นางสาวติณพร 
เจริญศิริ 

ม.1/6 
กลุ่ม2 

นางสาวจุฬาลักษณ์ 
สุวรรณพานิช 

นายศิวพงษ์ 
ไพรัตน์ 

นางปวัลย์รัตน์ 
ตันสกุล 

นางสาวอทิตยา 
ศรีน้อย 

ม.1/7 
กลุ่ม1 

นางสาวณิชา 
แสงทอง 

นายชนัสนันท์ 
เจริญเลิศเดชกุล 

นางสาวปัณชญา 
ค าแกว้ 

นางสาวจุฬามณี 
สุวรรณนุรักษ์ 

ม.1/7  
กลุ่ม2 

นางสาวสุมณฑา 
จิรวานิชหิรัญ 

นางสาวปฐมาภรณ์ 
กรโสภา 

นางสาวศรัญญา 
บุญเสริฐ 

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี 
ชูแสง 

ม.1/8 
กลุ่ม1 

นางสาวแพลน 
โปมิล 

นางสาวกัญญารัตน์ 
วงษ์พินิจ 

นางสาวพิรุณทพิย์ 
กลมประโคน 

นายนพดล 
ข ากัน 

ม.1/8  
กลุ่ม2 

นายวชิระ 
ตั้งประสาทสุข 

นายจารุกิตติ ์
ชินนะราช 

นางสาวสพุรรษา 
เหลืองออ่น 

นางสาวฤดวีรรณ 
มาดีกุล 

ม.1/9 
กลุ่ม1 

นางลักษ์ธเนตร   
สุริยะเรืองรัศม ี

นางสาวโสมศิริ 
แฝงเมืองคุก 

นางสาวกาญจนา 
อรอินทร ์

นางสาวรัตนาภรณ์ 
ทอนศรี 

ม.1/9 
กลุ่ม2 

นางสาวณัฐติกา 
สาริกา 

นางสาวเสาวภา 
กระสังข ์

นางสาววะราพร 
วงศรีวอ 

นางสาววนิดา 
บังจิต 

ม.1/10 
กลุ่ม1 

นางสาวทัศนีย ์
วงศ์สาม 

นางสาววรางค์รัตน์ 
จันทร์น่ิม 

นางสาวรัชฎาพร 
หาญมโน 

นางสาวสมาพร 
นาคแดง 

ม.1/10 
กลุ่ม2 

นางสาวฐิติมา 
ศรีศุภสันต ์

นางสาวณิชาภา 
ดอนกันหา 

นางสาวชนัญชิดา 
ทองมูล 

นางสาวอรอนงค์ 
มุ่งหมาย 

 
      2. กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันที่ 2 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

ชั้น 
ห้อง 

 
กรรมกำรรับมอบตวั 

กรรมกำรรับเงิน 
ระดมทรัพยำกรและ 
สอนปรับพ้ืนฐำน 

สมำคมผู้ปกครองและครู 
บริจำคกำรกุศล 

ม.1/11 
กลุ่ม 1 

นางอรสา 
อินทุกานตะ 

นางสาวทัศนีย ์
วงศ์สาม 

นางสาวชนัญชิดา 
ทองมูล 

นางสาวฐิติมา 
ศรีศุภสันต ์

ม.1/11 
กลุ่ม 2 

นายชูศักดิ ์
สิทธิจันทร ์

นางสาวปฐมาภรณ์ 
กรโสภา 

นางสาวอรอนงค์ 
มุ่งหมาย 

นางสาวณัฐติกา 
สาริกา 

ม.1/12 
กลุ่ม 1 

นางสาวศิรินภา 
ศิริยม 

นางสาวกาญจนา 
อรอินทร ์

นางปวัลย์รัตน์ 
ตันสกุล 

นางลักษ์ธเนตร 
สุริยะเรืองรัศม ี

ม.1/12 
กลุ่ม 2 

นางสาวนัยนา  
แสนทวีสุข 

นางสาวณิชา 
แสงทอง 

นางสาววรางค์รัตน์ 
จันทร์น่ิม 

นายศิวพงษ์ 
ไพรัตน์ 

ม.1/13 
กลุ่ม 1 

นางสาววิลาวณัย์  
สุวรรณพร 

นางสาวศรัญญา 
บุญเสริฐ 

นางสาวสุมณฑา 
จิรวานิชหิรัญ 

นางสาวกัญญารัตน์ 
วงษ์พินิจ 

ม.1/13 
กลุ่ม 2 

นางสาวธัญญาดา 
ค าลือ 

นางสาวติณพร 
เจริญศิริ 

นายจารุกิตติ ์
ชินนะราช 

นางสาวรัชฎาพร 
หาญมโน 
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ม.1/14 
กลุ่ม 1 

นางสาวสุนสิา 
โสตรทิพย ์

นางสาวกัญญภา 
หลักเพช็ร 

นางสาวเสาวภา 
กระสังข ์

นางสาวแพลน 
โปมิล 

ม.1/14 
กลุ่ม 2 

นายวิศรุต 
ช่วยด ารงค ์

นางสาวพิรุณทพิย์ 
กลมประโคน 

นางสาวอทิตยา 
ศรีน้อย 

นายวชิระ 
ตั้งประสาทสุข 

ม.1/15 
กลุ่ม 1 

นางสาววรรณกร  
สมบูรณ ์

นางสาวจุฬามณี 
สุวรรณนุรักษ์ 

นางสาวจุฬาลักษณ ์
สุวรรณพานิช 

นางสาวสพุรรษา 
เหลอืงออ่น 

ม.1/15 
กลุ่ม 2 

นางสุมิตรา 
ดีม ี

นางสาววนิดา 
บังจิต 

นางสาวฤดวีรรณ 
มาดีกุล 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
ทอนศรี 

 
 3. กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในวันที่ 3 เมษำยน 2565 เวลำ 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น 
ห้อง 

 
กรรมกำรรับมอบตวั 

กรรมกำรรับเงิน 
เงินรำยได้ 

สอนปรับพ้ืนฐำน 
สมำคมผู้ปกครองและครู 

บริจำคกำรกุศล 

ม.4/2 
กลุ่ม 1 

นางสาวเสาวภา 
กระสังข ์

นางสาวปัทมวรรณ์ 
มาศิริ 

นางสาวสมาพร 
นาคแดง 

นางอัจฉรา 
ศรีมูล 

ม.4/2 
กลุ่ม 2 

นายนพพร 
แสงทอง 

นางสาวธันยธรณ์ 
กิ่งสุวรรณกุล 

นางสาวพาณ ี
ดีสุขพร 

นายมนัส 
ประเสริฐสวัสดิ ์

ม.4/3 
กลุ่ม 1 

นายสุภชัย 
ป่ินมณี 

นางสาวอชัฌาภรณ์ 
ตันติด ารงกุล 

นายตรัส 
วงศ์แสนส ี

นางสาวพัชร ี
บุตรพรม 

ม.4/3 
กลุ่ม 2 

นางสาวอรรฆภา 
อ่อนน้อม 

นางสาวกาญจนา 
อรอินทร ์

นายรัฐศักดิ ์
มณีเนตร 

นางณัฐชนันทพ์ร 
ลิปภานนท ์

ม.4/4 
กลุ่ม 1 

นายอดุลย์ 
สุทธแิสน 

นางสาวมนันยา 
อ าพันทอง 

นางสาวศิริลักษณ์ 
ขันอุระ 

นางสาวสุดาลักษณ์ 
ปงแก้ว 

ม.4/4 
กลุ่ม 2 

นางวิไล 
บุญญา 

นางสาวธญัญพร 
ชะอุ่มพันธ ์

นางสาวสุชีรา 
ชวาลพงษ์ 

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี 
ชูแสง 

ม.4/5 
กลุ่ม 1 

นางสาวทักษิณา 
เกื้อสกุล 

นายกมนณพ 
ข าด่อน 

นายปฏิภาณ 
แจ้งสันเทียะ 

นางสาวลกัขณา 
เกื้อแกว้ 

ม.4/5 
กลุ่ม 2 

นางสาววะราพร 
วงศรีวอ 

นางสาวนภัสภรณ์ 
เกตทอง 

นายฐิต ิ
แถมม ี

นางสาวโสมศิริ 
แฝงเมืองคุก 

ม.4/6 
กลุ่ม 1 

นางสาวสิริเพ็ญ 
ชัยศิริมหามรกต 

นางสาวอุมาวด ี
อุ่นอบ 

นางสาวชุติมา 
กุลสีดา 

นายปรเมษฐ์ 
ประเสริฐสาร 

ม.4/6 
กลุ่ม 2 

นายศุภชัย 
กิ่งรัตน์ 

นายสุรนนท์ 
คงกระจง 

นางสาวนัยนา 
แสนทวสีุข 

นางสาวธญัญาดา 
ค าลือ 

 
 4. กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ในวันที่ 3 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

ชั้น 
ห้อง 

 
กรรมกำรรับมอบตวั 

กรรมกำรรับเงิน 

เงินรำยได้ 
สอนปรับพ้ืนฐำน 

สมำคมผู้ปกครองและครู 
บริจำคกำรกุศล 

ม.4/7 
กลุ่ม1 

นางสาวอชัฌาภรณ์ 
ตันติด ารงกุล 

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี 
ชูแสง 

นางสาวอุมาวด ี
อุ่นอบ 

นางสาวธญัญาดา 
ค าลือ 

ม.4/7 
กลุ่ม2 

นางสาวทักษิณา 
เกื้อสกุล 

นางสาวสุชีรา 
ชวาลพงษ์ 

นางสาวสุดาลักษณ์ 
ปงแก้ว 

นายปรเมษฐ์ 
ประเสริฐสาร 

ม.4/8 
กลุ่ม1 

นายฐิต ิ
แถมม ี

นายอดุลย์ 
สุทธแิสน 

นางสาวสมาพร 
นาคแดง 

นางสาวมนันยา 
อ าพันทอง 
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ม.4/8 
กลุ่ม2 

นายสุรนนท์ 
คงกระจง 

นางวิไล 
บุญญา 

นางสาวนภัสภรณ์ 
เกตทอง 

นางสาวนัยนา 
แสนทวสีุข 

ม.4/9 
กลุ่ม1 

นางสาวปัทมวรรณ์ 
มาศิริ 

นายปฏิภาณ 
แจ้งสันเทียะ 

นางสาวเสาวภา 
กระสังข ์

นายตรัส 
วงศ์แสนส ี

ม.4/9 
กลุ่ม2 

นายรัฐศักดิ ์
มณีเนตร 

นางสาวโสมศิริ 
แฝงเมืองคุก 

นางสาวธญัญพร 
ชะอุ่มพันธ ์

นางสาวปนัดดา 
พูลเจริญ 

ม.4/10 
กลุ่ม1 

นางสาวสิริเพ็ญ 
ชันศิริมหามรกต 

นายศุภชัย 
กิ่งรัตน์ 

นางสาวพาณ ี
ดีสุขพร 

นายกมนณพ 
ข าด่อน 

ม.4/10 
กลุ่ม2 

นายนพพร 
แสงทอง 

นางสาวชุติมา 
กุลสีดา 

นางณัฐชนันทพ์ร 
ลิปภานนท ์

นางสาวกาญจนา 
อรอินทร ์

ม.4/11 
กลุ่ม1 

นางสาวพัชร ี
บุตรพรม 

นางสาวธันยธรณ์ 
กิ่งสุวรรณกุล 

นางสาวอรรฆภา 
อ่อนน้อม 

นางอัจฉรา 
ศรีมูล 

ม.4/11 
กลุ่ม2 

นางสาวลกัขณา 
เกื้อแกว้ 

นางสาวศิริลักษณ์ 
ขันอุระ 

นายสุภชัย 
ป่ินมณี 

นายมนัส 
ประเสริฐสวัสดิ ์

  
หน้ำที ่1) กรรมการรับมอบตัวท าหน้าที่ ให้นักเรียนลงชื่อ ตรวจสอบเอกสาร เรียงล าดับให้ถูกต้องครบถ้วน  
และเก็บหลักฐานน าส่งห้องทะเบียนหลังเสร็จสิ้นการมอบตัว 
        2) กรรมการรับเงินระดมทรัพยากรและสอนปรับพ้ืนฐาน ท าหน้าทีร่บัเงิน เขียนใบเสร็จและน าเงินส่งกรรมการ
กองกลางรับเงิน ณ ห้องประชุมธรรมกิตติวงศ์ 
        3) กรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครู ท าหน้าที่รับเงิน เขียนใบเสร็จ และน าเงินส่งกรรมการกองกลาง  
รับเงิน ณ ห้องประชุมธรรมกิตติวงศ์ 
        4) กรรมการรับเงินบริจาคการกุศล ท าหน้าที่รับเงิน เขียนใบเสร็จ และน าเงินส่งกรรมการกองกลางรับเงิน           
ณ ห้องประชุมธรรมกิตติวงศ์ 
 

14. คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบงำนทะเบียน 
1. นางสุวรรณา พันธ์มา ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นายนิคม             แสงสาม ครู กรรมการ 
4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน                                          กรรมการ 
5. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน                                          กรรมการ 
6. นางสาวมณีรัตน์  สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
7. นางปภาวรินท์  วงษ์เกษ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) รับเอกสารมอบตัวจากงานทะเบียน 
 2) บันทึกข้อมูลในระบบงานทะเบียน ตามวันเวลาดังนี้ 
  ม.1/1 - 1/5 และ ม. 4/1 วนัที ่21 - 23 มนีาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์  
  ม.1/6 - 1/15 และ ม. 4/2 - 4/11 วนัที ่4 - 8 เมษายน 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
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15. คณะกรรมกำรกองกลำงรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดรำชโอรส 
1. นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวยุวดี             ว่องพิทูรมานะชัย ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นางชาลิตา  บวรรับพร ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์ ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย ครู กรรมการ 
7. นางสาวอัญชนก รอดริน ครู กรรมการ 
8. นางพิทยา หาญมนต์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นางสาวอิสรีพัชร์ โฆษะนันทฤกษ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
10. นางสาวสมรักษ์         สงสาร เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
11. นางกัณต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) รับเงินบ ารุงการศึกษา เงินสมาคมฯและเงินรายได้สอนปรับพื้นฐาน ตรวจนับ จากครูที่รับมอบตัวน าส่ง 
2) รวบรวมเงินน าส่งโรงเรียนและเหรัญญิกสมาคมฯ 
 

16. คณะกรรมกำรกองกลำงรับเงินบริจำคกำรกุศล 
1. นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางฆฏนาวดี มะหะเลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางชยุตรา ศรีอันยู้ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4.. นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) รับเงินบริจาคการกุศล ตรวจนับ จากครูที่รับมอบตัวน าส่ง 
 2) รวบรวมเงินน าส่งโรงเรียน 
 

17. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และสวัสดิกำร 
1. นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์   การสมทบ ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นางสาวปาลิดา แสนกาสา เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
5. นางสาวพยุง สุขแช่ม ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
6. ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน  กรรมการ 
7. นายธวัชชัย              เค้ามูล ครู กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ 1) ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานในเรื่องการจัดสถานที่ในจุดต่างๆ ได้แก่ จัดสถานที ่จุดคัดกรอง 
 จุดพักคอย สถานทีอ่อกข้อสอบ ห้องสอบคัดเลือก และสถานที่มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันและเวลาตามท่ีก าหนด 
 2) จัดคนงานและยาม อ านวยความสะดวกในการจราจร ดูแลการจอดรถ 

3) จัดอาหารกลางวัน, เครื่องดื่ม และของว่างให้คณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการออกข้อสอบ   
 คณะกรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการมอบตัว ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในวัน-เวลา ตามท่ีก าหนด  
 4) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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18. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
1. นางสาวยุวดี              ว่องพิทูรมานะชัย   ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
2. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์   ครูช านาญการ    กรรมการ 
3. นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์   เจ้าหน้าที่                กรรมการ 
4. นางสาวนภัสภรณ ์ เกตทอง   ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ท าแบบสอบถามความคิดเห็น สอบถามผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ รายงานตัว และมอบตัวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปเล่มรายงานส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

19. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  
1. นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร จันทร์ผล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
3. นายสะอาด ปรุงเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
4. นายพีระพล  ศรีมันตะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
5. ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน   กรรมการ 

หน้ำที่  อ านวยความสะดวกงานจราจรและให้บริการสถานที่จอดรถในวันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบตัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

20. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
1. นางวรดา ศรีอ่อน ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสุระคม  กรรณรงค์ ครเูชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.   นางสาวชัชชฎา เอ่ียมสูงเนิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. ว่าทีร่้อยตรสีันติพร ภู่สาย ครูช านาญการ กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครชู านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวพิทยา หาญมนต์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
8. นายภูม ี มะคนมอญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

10. นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่   1) คัดกรองนักเรียนก่อนสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนวันที่ 26-27, 
30-31 มีนาคม และ 2-3 เมษายน 2565 หากพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   2) จัดเตรียมเจลล้างมือ / แอลกอฮอล์ ส าหรับฉีดมือในแต่ละห้องสอบ และส าหรับวันมอบตัวนักเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  3) ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย ประจ าอยู่ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน 
 

21. คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยสมุด 
1. นางปภาวรินท์  วงษ์เกษ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววชิราภรณ ์ คงทอง เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
3. นางสาวพรประภา  แก้วโพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4. นายนวพล  ศรีอ าพันธ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ปฏิบัติหน้าที่จ าหน่ายสมุดในวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 2-3 เมษายน 2565 
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22. พนักงำนขับรถ 

 นายจะเด็จ   หมู่อ าพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 
 หน้ำที่  1) เตรียมให้บริการขับรถรับส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม และ 2-3 เมษายน 
 2565 
 2) น าส่งเงินที่ธนาคารวันที่ 2-3 เมษายน 2565 
 
 

    ทั้งนี้  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด  

  

                    สั่ง   ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.2565  
 
 
 

                 (นายบุญชู  กล้าแข็ง) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
 


