คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๕๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
...............................................................................................
เพื่อให้ การดาเนิ น งานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ เป็นไปตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูแ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๔. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
กรรมการ
๕. นายนิติกร
ระดม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยการ กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นายนิติกร
ระดม
๒. นางปนัดดา
บุญตานนท์
๓. นางมัณฑนา
ฟักขาว
๔. นางพนิดา
สาระรักษ์
๕. นางขนิษฐา
แปงมูล
๖. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
๗. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
๘. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
๙. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
๑๐. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~๒~
๑๑. นางสาวอมรรัตน์
๑๒. นางสุธาดา
๑๓. นางสาวพิสมัย
๑๔. นางสาวถิรญา
๑๕. นางสาวสกุณา
๑๖. นางสาวดวงพร
๑๗. นางสาวกนกวรรณ
๑๘. นางสาวณัฐชยา
๑๙. นายพงศ์นที
๒๐. นางสาวขวัญใจ
๒๑. นางสาวนูรีดา

กระดาษ
ศิริกุล
ดวงพิมาย
มิตรมงคลยศ
วิเศษพงษ์
ปราบคช
ทองดี
จิตมาศ
คงถาวร
ภาสพันธุ์
มะลี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
๑. วางแผน จัดระบบการดาเนินงานในการรับสมัครนักเรียน ให้เป็นไปตามการประกาศการรับนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางเขนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ระเบียบการรับนักเรียน เอกสาร แนวปฏิบัติ
ในสมัครการรับสมัครนักเรียน
๓. กาหนดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร
๔. สรุปผลการรับสมัครนักเรียนในแต่ละวันเสนอฝ่ายบริหาร
๕. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ประสานงาน อานวยความสะดวก กากับ ติดตาม คณะกรรมการงานต่างๆ ให้ดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔
วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ
๒. นางปนัดดา
บุญตานนท์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๑)
๔. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๑)
๕. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๒)
๖. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๒)
๗. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๓)
๘. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๓)
๙. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๔)
๑๐. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๔)

~๓~
๑๑. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมละออ
กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๕)
๑๒. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๕)
๑๓. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์ กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียน ม. ๑ (ชุดที่ ๖)
๑๔. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๖)
๑๕. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๗)
๑๖. นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
กรรมการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ชั้น ม. ๑ (ชุดที่ ๗)
๑๗. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑
๑๘. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑
๑๙. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๑
๒๐. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์ กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๔
๒๑. นางพนิดา
สาระรักษ์
กรรมการตรวจหลักฐานนักเรียนชั้น ม. ๔
๒๒. นางสาวจุติกาญจน์
สุวรรณธาดา กรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๔
๒๓. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม. ๑
๒๔. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม. ๔
๒๕. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการประชาสัมพันธ์
๒๖. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการประชาสัมพันธ์
๒๗. นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์
กรรมการประชาสัมพันธ์
๒๘. นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
กรรมการประชาสัมพันธ์
๒๙. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการประสานงาน
๓๐. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการประสานงาน
๓๑. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการประสานงาน
๓๒. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการประสานงาน
๓๓. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการประสานงาน
๓๔. นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมการประสานงาน
๓๕. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการประสานงาน
๓๖. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
๓๗. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
๑. กรรมกำรประสำนงำน
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน และเป็นกรรมการสารอง ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการ
ตามคาสั่งทีไ่ ม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
๑.๒ ประสานงานการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ประสานงาน การรับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนเรียนดี โควตานักเรียนดีใกล้บ้าน
โควตานักเรียนในหน่วยงานใกล้โรงเรียน นักเรียนโควตานักกีฬาช้างเผือก

~๔~
๑.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการหน้าที่ต่างๆ ให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๕ สรุปผลการรับสมัคร และจัดส่งข้อมูลการรับสมัครให้คณะกรรมการฐานข้อมูลในแต่ละวัน
๑.๖ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ในการรับสมัครนักเรียน ประกาศผลการสอบ
การรายงานตัวนักเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบตัวนักเรียน
๑.๗ จัดเก็บเอกสารข้อมูลนักเรียนแต่ละประเภทการสมัครนักเรียน ประกาศผลการสอบคัดเลือก
การประชุมผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียน
๑.๘ จัดนักเรียนในการต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเรียน
ในแต่ละวันให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย
๑.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กรรมกำรรับสมัครนักเรียน
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่การรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันเวลาที่กาหนด
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ สรุป รวบรวมหลักฐาน การรับสมัครส่งให้คณะกรรมการประสานงานในแต่ละวัน
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. กรรมกำรประชำสัมพันธ์
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสาร หลักฐาน การรับสมัคร
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มาสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบคัดเลือกนักเรียน
กรรมกำรกลำงคุมสอบ
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ
๒. นางปนัดดา
บุญตานนท์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
๔. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการ
๕. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ กรรมการ
๗. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๘. นางสาวกนกวรรณ ทองดี
กรรมการ
๙. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๑๐. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการ
๑๑. นางสาวเปรมจิต
จันนุช
กรรมการ
๑๒. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการ

~๕~
๑๓. นายสาพันธุ์
๑๔. นางสาวบุศรัตน์
๑๕. นางฝนทิพ
๑๖. นางสาวสกุณา
๑๗. นายอนันต์

กระจ่าง
รู้ยืนยง
สุขสุนทรีย์
วิเศษพงษ์
เชื้อชีลอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ
๒. ประชาสัมพันธ์และควบคุมเวลาสอบในการดาเนินการสอบตามตารางสอบที่กาหนดให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๓. คุมสอบแทน เมื่อคณะกรรมการกากับห้องสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่
๔. ตรวจข้อสอบจัดเรียงคะแนนสอบ และรายงานผลคะแนนสอบต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๕. จัดทาประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ติดบอร์ดประกาศ
รายงานลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑
กลุม่
๑
๒
๓

คณะกรรมกำรกำกับห้องสอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (สอบข้อเขียน)
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
ห้องสอบ
กรรมกำรที่ ๑
กรรมกำรที่ ๒
๑๔๓
นางรัถญา
คาแพง
นายกิตติพล
โยงทองหลาง
๑๔๔
นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว
นางวรัญญา
ยอดกระโหม
๑๔๕
นางสุธาดา
ศิริกุล
นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
กลุม่
ห้องสอบ
กรรมกำรที่ ๑
กรรมกำรที่ ๒
๑
๓๓๑
นายอนุรักษ์
สวัสดี
นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
๒
๓๓๒
นางวิริสา
ปัญญะโส
นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
๓
๓๓๘
นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
นางสาวดวงพร
ปราบคช

~๖~
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป
วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
กลุม่
ห้องสอบ
กรรมกำรที่ ๑
กรรมกำรที่ ๒
๑
๒๓๓
นางสุพร
ตรุษสาท
นางสังวาลย์
ยรรยงค์
๒
๒๓๔
นางศิริรัตน์
บุญสนอง
นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
๓
๒๓๕
นางจิรฐา
แก้วทรงพล
นางนิตยา
ปัญจากุล
๔
๒๓๖
นางเพียงใจ
พรหมเทศน์
นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
๕
๒๓๗
นางสมลักษณ์
ตั้งกิจวนิชกุล
นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
๖
๒๓๘
นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
๗
๒๕๑
ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
๘
๒๕๒
นางมารศรี
อนันทคุณ
นางนิลวรรณ
กองเงิน
๙
๒๕๓
นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง
นางวรรณธิวา
ประดับลาย
๑๐
๒๕๔
นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
๑๑
๒๕๕
นายอนุรุธ
เจือจันทร์
นางอโนทัย
มูลกัน
๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
กลุม่
ห้องสอบ
กรรมกำรที่ ๑
กรรมกำรที่ ๒
๑
๒๓๓
นางเบญจมาศ
อินทรชิต
นายนพดล
เชิงศิริ
๒
๒๓๔
นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์ นายณัฐพร
จันทร์ประนต
๓
๒๓๕
นายณฐภณ
สิริอิสรา
นางสาวทศรัตณ์
สุวรรณรัตน์
๔
๒๓๖
นางสาวเทวิกา
ศิลาเขตต์
นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
๕
๒๓๗
นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
๖
๒๓๘
นายอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์ นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
๗
๒๕๑
นางภาวนา
จึงตระกูล
นางศิริพร
เวชภูติ
หน้ำที่
๑. กากับห้องสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของคณะกรรมการกากับห้องสอบ
โดยเคร่งครัดตามวันและเวลาตามคาสั่ง
๒. ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกากับห้องสอบ พร้อมรับข้อสอบจากคณะกรรมการกลางที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบตามเวลาที่กาหนด ให้ครูตรวจสอบจัดเรียงกระดาษคาตอบ และข้อสอบ
ให้เรียบร้อยพร้อมนาส่งที่กรรมการกลางห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~๗~
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ(IEP)
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (สอบสัมภำษณ์)
๑. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมการ
๔. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
กรรมการ
๕. ครูชาวต่างชาติ ๒ คน
กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ประชุมวางแผนกาหนดเกณฑ์และแนวทางในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน จัดทาเกณฑ์การประเมิน
เอกสารการให้คะแนน แบบฟอร์มในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน
๒. ประสานงานกับฝ่ายทะเบียนนักเรียน เกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์
๓. สรุปผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละประเภท เสนอประธานกรรมการดาเนินงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรทดสอบนักเรียน ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
คณะกรรมกำรทดสอบนักเรียน ประเภทกีฬำฟุตซอล และยูโด
๑. นายสมชาย
กรุณาพิทกั ษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการ
๔. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการ
๕. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา
กรรมการ
๖. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
กรรมการ
๗. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
กรรมการ
๘. นายนคร
ชูสอนสาย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมกำรทดสอบนักเรียนประเภทดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฏศิลป์
๑. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
ประธานกรรมการ
๒. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
รองประธานกรรมการ
๓. นายพงศกร
เหมือนเอี่ยม
กรรมการ
๔. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล ยูโด ดนตรีไทย ดนตรีสากล
และนาฏศิลป์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

~๘~
๒. สรุปผลการคัดเลือกส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
เพื่อนาเสนอผู้อานวยการอนุมัติ ประกาศผล และรายงานตัว ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการดาเนินงาน ในการคัดเลือกนักเรียนตามความสามารถพิเศษ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน
๑. รับรำยงำนตัวผู้เข้ำสอบ
๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
กรรมการรับรายงานตัว ม. ๑ หลักสูตร วิทย์– คณิต
๔. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการรับรายงานตัว ม. ๑ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
๕. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการรับรายงานตัว ม. ๔ หลักสูตร วิทย์– คณิต
๔. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการรับรายงานตัว ม. ๔ หลักสูตร คณิต– อังกฤษ
๕. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป
วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายพงศกร
เหมือนเอี่ยม กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๑
๔. นางสาวเปรมจิต จันนุช
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๒
๕. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๓
๖. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๔
๗. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๕
๘. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๖
๙. นายนคร
ชูสอนสาย
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๗
๑๐. นางสาวชฎาพร ประกอบมูล กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๘

~๙~
๑๑. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๙
๑๒. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๑๐
๑๓. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไป
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๑
๔. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๒
๕. นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๓
๖. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๔
๗. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๕
๘. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๖
๙. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. รับรำยงำนตัวเข้ำเรียน
๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์ กรรมการ
๕. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ
วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ กรรมการ
๔. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
๕. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

~ ๑๐ ~
๒.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประเภทสอบคัดเลือก
วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางปนัดดา
บุญตานนท์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุโชติ
โชติมัย
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๑
๔. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๒
๕. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๓
๖. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๔
๗. นางสาวเปรมจิต จันนุช
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๕
๘. นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๖
๙. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๗
๑๐. นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์
กรรมการประชาสัมพันธ์
๑๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใต้อำคำร ๑ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑. นางปนัดดา
บุญตานนท์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสังวาลย์
ยรรยงค์
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๑
๔. นางนิตยา
ปัญจากุล
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๒
๕. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๓
๖. นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๔
๗. นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๕
๘. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๖
๙. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการรับรายงานตัวกลุ่ม ๗
๑๐. นางจุติพร
เมฆบุตร
กรรมการประชาสัมพันธ์
๑๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
๑. จัดเตรียมประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔
ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ตามวันเวลาที่กาหนด
๒. รับรายงานตัวนักเรียน ในแต่ละประเภท ตามวันเวลาที่กาหนดและผู้ปกครอง
๓. ประชาสัมพันธ์การมอบตัว และแจกเอกสารการมอบตัวให้นักเรียนมารายงานตัว
๔. สรุปผลการมารายงานตัวนักเรียนให้ประธานฝ่ายดาเนินการการรับนักเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~ ๑๑ ~
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา
รองประธานกรรมการ
นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
นักเรียนห้องโสตศึกษา
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
นายชาตรี
อุลิศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดทาป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ในวันรับสมัครนักเรียน
เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในวันรับสมัครประเภทต่างๆ
จัดเตรียมเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ บันทึกภาพในวันรับสมัครนักเรียนวันประชุมผู้ปกครอง
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ในการอานวยความสะดวกผู้ปกครอง และนักเรียนที่มา
สมัครเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย
นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
รองประธานกรรมการ
นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
นักการภารโรง/ยาม
กรรมการ
นักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ
ลูกเสือ- เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
กรรมการ
นายปิยะ
พันชนะ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
๑. วางแผนจัดการจราจร การจอดรถของผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒. ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในวันรับสมัคร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
กรรมการ
๔. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
กรรมการ
๕. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๖. นางสาวอภิญญา ขาอินทร์
กรรมการ
๗. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์
กรรมการ

~ ๑๒ ~
๘. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
๙. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์
หน้ำที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานวยความสะดวกในการเบิก - จ่าย งบประมาณในการจัดงาน
สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร
จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินในวันรายงานตัว และวันมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อย
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรประเมินผล
๑. นางปนัดดา
บุญตานนท์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงพร
ปราบคช
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี
กรรมการ
๔. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการ
๕. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
๑. จัดทาแบบสอบถามผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู สารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม เสนอฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

