
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่      ๒.๑/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับนักเรียนเขาศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

___________________________

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

โดยมีกําหนดสอบคัดเลือก รอบท่ี ๑ ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ

๒๕๖๓ สอบสัมภาษณ ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานรับเขาศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในขอ

บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารและการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๑๑(๗) จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังรายนามตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ

๑.๑  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธาน

๑.๒  รองผูอํานวยการฝายบริหาร (ฝายมัธยม)  กรรมการ

๑.๓  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ (ฝายมัธยม)  กรรมการ

๑.๔  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน (ฝายมัธยม) กรรมการ

๑.๕  รองผูอํานวยการฝายแผนนโยบายและประกันคุณภาพ กรรมการ

๑.๖  รองผูอํานวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๗  รองผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๘  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๙  ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑๐ ผูชวยผูอํานวยการฝายทะเบียน กรรมการ

๑.๑๑ ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ กรรมการ

 



-  ๒  -

หนาท่ี

๑)  ปฏิบัติหนาท่ีตามวันท่ีกําหนดไวในกําหนดการรับสมัครนักเรียน

๒)  ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตัดสินแกไขปญหา ควบคุมดูแลและประสานงานกับกรรมการฝาย

ตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

๒.๑ ฝายออกขอสอบคัดเลือกเขาศึกษา

๒.๑.๑  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา ประธาน

๒.๑.๒  อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

๒.๑.๓  อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ กรรมการ

๒.๑.๔  อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

๒.๑.๕  อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง กรรมการ

๒.๑.๖  อาจารยนิติ อรามเรืองสกุล กรรมการ

๒.๑.๗  อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ  กรรมการ

๒.๑.๘  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย กรรมการ

๒.๑.๙  อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน กรรมการ

หนาท่ี  กรรมการลําดับท่ี ๒.๑.๑-๒.๑.๗ ออกขอสอบโครงการความเปนเลิศทางภาษา และ

กรรมการลําดับท่ี ๒.๑.๘-๒.๑.๙ ออกขอสอบโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยออกขอสอบเปนแบบเลือกตอบ ๔

ตัวเลือก ใหครอบคลุมเน้ือหาตรงตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๒.๒ ฝายจัดทําระบบขอสอบ 

๒.๒.๑  นายวรพล  ไพวิโรจน หัวหนา

๒.๒.๒  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม กรรมการ

๒.๒.๓  นางสาววิมล   รักรี กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  จัดทําและบรรจุขอสอบรายวิชาตางๆ ลงในระบบคอมพิวเตอรใหถูกตอง

๒)  ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันที่ ๒-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 



-  ๓  -

๒.๓ ฝายรับสมัครสอบคัดเลือก 

๒.๓.๑  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม หัวหนา

๒.๓.๒  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๒.๓.๓   นางสาววิมล  รักรี กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  ประกาศเลขท่ีนั่งสอบผานเว็บไซตระบบการสมัครสอบคัดเลือกของโรงเรียน

๒)  จัดที่นั่งสอบสําหรับนักเรียนท่ีชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว

๓)  ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ตั้งแต
เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป 

๒.๔ ฝายกรรมการกลาง 

๒.๔.๑  นางสาววิมล   รักรี หัวหนา 

๒.๔.๒  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๔.๓  นายอโณทัย อรุณเรือง กรรมการ

๒.๔.๔  นายทศพล ปมปา กรรมการ

๒.๔.๕  วาท่ี ร.ต.หญิง อนุสรา จันทรประภาส กรรมการ

๒.๔.๖  นางสาวสุทธาสินี ยกระดับชั้น กรรมการ

๒.๔.๗  นายปฐมพงศ ปุณณภุม กรรมการ

๒.๔.๘  นายสุภาส อมรฉันทนากร กรรมการ

๒.๔.๙  นางสาวภัทริยา ตรัยที่พึ่ง กรรมการ

๒.๔.๑๐ นางสาวกังสดาร แตงนอย กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี  

๑)  เตรียมการและประสานงาน พรอมท้ังเตรียมอุปกรณการสอบใหแกกรรมการและนักเรียน

๒)  คุมสอบแทนในกรณีท่ีกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

๓)  แกไขปญหาและดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย

๔)  ดูแลระบบการสอบใหพรอมใชงาน

๕)  ปฏิบัติหนาท่ีในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
 



-  ๔  -

๒.๕ ฝายกํากับการสอบ 

๒.๕.๑  อาจารยศราวุฒิ แยมดี หัวหนา

๒.๕.๒  อาจารยอลงกต วงศศรียา กรรมการ

๒.๕.๓  อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี กรรมการ

๒.๕.๔  อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ กรรมการ

๒.๕.๕  นางลลิตา ภูมิแกว กรรมการ

๒.๕.๖  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๕.๗  นางสาววรนุช พรมวงค กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี 

๑)  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน กอนเวลา ๐๘.๓๐ น. (รอบเชา) และกอน
เวลา ๑๒.๓๐ น. (รอบบาย)

๒)  จัดนักเรียนเขาที่นั่งสอบตามลําดับ และตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจํา
ตัวผูสมัครสอบ 

๓)  ชี้แจงการสอบดวยระบบคอมพิวเตอร และใหนักเรียนลงชื่อเขาสอบ 

๔)  ดูแลอํานวยความสะดวกแกผูเขาสอบตลอดระยะเวลาการสอบ

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

๒.๖ ฝายประชาสัมพันธ

๒.๖.๑  อาจารยพชร วังมี หัวหนา

๒.๖.๒  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการสอบ และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนแกผูปกครองและนักเรียน

๒)  แจกใบรายงานผลการสอบใหนักเรียนภายหลังสอบเสร็จ

๓)  ปฏิบัติหนาท่ีในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

๒.๗ ฝายควบคุมและประมวลผล 

๒.๗.๑  นายวรพล ไพวิโรจน หัวหนา 

๒.๗.๒  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม กรรมการ

หนาท่ี  

๑)  ประมวลผลคะแนนการสอบและพิมพใบรายงานผลการสอบใหนักเรียน 

๒)  ปฏิบัติหนาท่ีในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
 



-  ๕  -

๒.๘ ฝายสอบสัมภาษณ

๒.๘.๑  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย หัวหนาโครงการภาคภาษาอังกฤษ

กลุมท่ี ๑  ๑)  อาจารยสมบัติ อุทาวัน

๒)  อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง

กลุมท่ี ๒  ๑)  อาจารยอัจฉรา วงษสวรรค

๒)  อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม

กลุมท่ี ๓  ๑)  อาจารยนงนภา อาจทวีกูล

๒)  Mr.Hugues  Antoine Warneck

กลุมท่ี ๔  ๑)  อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน

๒)  อาจารยเสาวณี กานดอกไม

กลุมท่ี ๕  ๑)  อาจารยนวลมรกต ทวีทอง

๒)  อาจารยสุณิสา เปงมณี

กลุมท่ี ๖  ๑)  อาจารยชลธิชา เก็นซ

๒)  Mr.Jonsthan Mcdowell

กลุมท่ี ๗  ๑)  อาจารยจามร สิริกรรณะ

๒)  Mr.Daniel Antunes

กลุมท่ี ๘  ๑)  อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง

๒)  Mr.Andreas Santen

กลุมท่ี ๙  ๑)  อาจารยจารุวัลย พิมผนวช

๒)  Mr.Dean  Roy Parrott

๒.๘.๒ อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา หัวหนา โครงการความเปนเลิศฯ

กลุมท่ี ๑  ๑)  อาจารยอริสา สินธุ

๒)  อาจารยศราวุฒิ แยมดี

กลุมท่ี ๒  ๑)  อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ

๒)  อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ

กลุมท่ี ๓  ๑)  อาจารยเกียรติภูมิ พาชื่น

๒)  อาจารยจาง เชา

กลุมท่ี ๔  ๑)  อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน

๒)  อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี
 



-  ๖  -

กลุมท่ี ๕  ๑)  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล

๒)  อาจารยพชร วังมี

กลุมท่ี ๖  ๑)  อาจารยNนํ้าผ้ึง ชูเลิศ

๒)  อาจารยนิติ อรามเรืองสกุล

กลุมท่ี ๗  ๑)  อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ

๒)  อาจารยปทมาภรณฺ แกวคงคา

กลุมท่ี ๘  ๑)  อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง

๒)  อาจารยอลงกต วงศศรียา

กลุมท่ี ๙  ๑)  อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ

๒)  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม

กลุมท่ี ๑๐  ๑)  อาจารยภาคภูมิ คลายทอง

๒)  อาจารยอารยา พักละ

กลุมท่ี ๑๑  ๑)  อาจารยอริยพล จิวาลักษณ

๒)  อาจารยนันทินี นักดนตรี

กลุมท่ี ๑๒  ๑)  อาจารยเมยธาวีย ศักดิ์ศิษฏพิพัฒน

๒)  อาจารยรุงทิวา พงษจําปา

หนาท่ี 

๑)  วางแผนการสัมภาษณ และสัมภาษณนักเรียนโดยใหคะแนนการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณท่ีโรงเรียนกําหนด 

๒)  กรรมการสัมภาษณโครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน ณ หองสมุด อาคาร ๑๒ ช้ัน ๓

๓)  กรรมการสัมภาษณโครงการความเปนเลิศฯ ปฏิบัติงาน ณ หองประชุมพณิชยกุล อาคาร
๑๔ ช้ัน ๔ 

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๒.๙ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับนักเรียนเขารับการสัมภาษณ 

๒.๙.๑  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน หัวหนา โครงการภาคภาษาอังกฤษ

๒.๙.๒  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๒.๙.๓  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร กรรมการ

๒.๙.๔  นางลลิตา ภูมิแกว กรรมการ
 



-  ๗  -

๒.๙.๕  นางสาววิมล รักรี หัวหนา โครงการความเปนเลิศฯ

๒.๙.๖  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๙.๗  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๒.๙.๘  นางสาววรนุช พรมวงค กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  จัดทํารายช่ือสําหรับลงทะเบียนรายงานตัวเขารับการสัมภาษณ และรับลงทะเบียน

๒)  จัดเตรียมแบบสัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง และอุปกรณอื่นๆ สําหรับการสัมภาษณ

๓)  กรรมการสัมภาษณโครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน ณ หองสมุด อาคาร ๑๒ ช้ัน ๓

๔)  กรรมการสัมภาษณโครงการความเปนเลิศฯ ปฏิบัติงาน ณ หองประชุมพณิชยกุล

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๒.๑๐ ฝายโสตทัศนูปกรณและประชาสัมพันธ

๒.๑๐.๑  นายจิรัฐฏ วิทยวัฒนโชติ หัวหนา 

๒.๑๐.๒  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๒.๑๐.๓  นายวงศไกรวิญช นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๑๐.๔  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  ติดประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและมอบตัว 

๒)  ประชาสัมพันธขั้นตอนการเขารับการสัมภาษณและมอบตัว 

๓)  บันทึกภาพกิจกรรมและประชาสัมพันธขาวกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๑๑ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับการมอบตัวนักเรียน

๒.๑๑.๑  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน หัวหนา 

๒.๑๑.๒  นางธิดา  สีทองสุข กรรมการ

๒.๑๑.๓  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการ

หนาท่ี  

๑) จัดทํารายชื่อนักเรียนสําหรับลงทะเบียนมอบตัว รับลงทะเบียนรายงานตัว และจัดลําดับ
นักเรียนเขารับการมอบตัว 

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๑๒ ฝายตรวจหลักฐานและรับมอบตัวนักเรียน

๒.๑๒.๑  อาจารยนวลมรกต ทวีทอง หัวหนา 

๒.๑๒.๒  อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ กรรมการ
 



-  ๘  -

๒.๑๒.๓  อาจารยรุงทิวา พงษจําปา กรรมการ

๒.๑๒.๔  อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ

๒.๑๒.๕  อาจารยเสาวณี กานดอกไม กรรมการ

๒.๑๒.๖  อาจารยพชร วังมี กรรมการ

๒.๑๒.๗  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม กรรมการ

๒.๑๒.๘  อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ  กรรมการ

๒.๑๒.๙  อาจารยอริยพล จิวาลักษณ กรรมการ

๒.๑๒.๑๐ อาจารยชนกนาถ แสงทอง กรรมการ

๒.๑๒.๑๑ อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

๒.๑๒.๑๒ อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน กรรมการ

หนาท่ี  

๑)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนใหครบถวนตามที่กําหนดไวในรายการ
เอกสารการมอบตัว และรับมอบตัวนักเรียนใหเรียบรอย 

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๑๓ ฝายสถานท่ี จราจรและสวัสดิการ 

๒.๑๓.๑  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ หัวหนา

๒.๑๓.๒  นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ

๒.๑๓.๓  คนงานของโรงเรียนทุกคน  กรรมการ

หนาท่ี 

๑)  จัดสถานท่ีสําหรับการสัมภาษณและมอบตัวนักเรียน 

๒)  บริการอาหารและนํ้าดื่มใหแกคณะกรรมการ และอํานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

๓)  จัดสถานท่ีจอดรถและอํานวยการจราจร บริการใหแกผูปกครองและคณะกรรมการ

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๑๔ ฝายการเงิน 

๒.๑๔.๑  นางสาวศิวนาถ แสงทอง หัวหนา 

หนาท่ี 

๑)  จัดเตรียมเอกสารลงชื่อปฏิบัติงานของกรรมการและจัดทําบัญชีเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

๒)  จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา พรอมนําสงเงินบํารุงการศึกษาใหครบถวน

๓)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๗ มกราคม ๒๕๖๓

 



(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
07ม.ค.63  เวลา 13:23:14  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA2A-DcAQw-A0AEU-ARAA4

 

 

รับทราบ

(นางสาวธิดารัตน มะโนพิน)

นักวิชาการศึกษา
09ม.ค.63  เวลา 09:56:52  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgBBA-DkANg-BFADM-ANAA0

 

 

รับทราบ

(นางสาวศิริพรรณ คลายคลึง)

อาจารย
13ม.ค.63  เวลา 12:12:02  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MwAwA-DQANA-A0ADQ-AQQA4

 

 

รับทราบ

(นางธิดา สีทองสุข)

เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน
06ก.พ.63  เวลา 09:41:18  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RAAyA-EEARA-BCAEI-ARgBE

 


