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คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๘/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดประกาศรับสมัครนักเรียนเขา
ศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทสอบคัดเลือก  ประจําปการ
ศึกษา ๒๕๖๔ โดยฝายวิชาการกําหนดใหมีการรับสมัครนักเรียน ตั้งแตวันที่ ๖ มกราคม-๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และมอบตัว
นักเรียน ในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อใหการดําเนินงานรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารและการ
ดําเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๑(๗)   จึงแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินงาน ดังน้ี

๑. กรรมการอํานวยการ

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 ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการพิเศษ (มัธยม) กรรมการ

๑.๑๑ ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ กรรมการ

๑.๑๒ ผูชวยผูอํานวยการฝายงานทะเบียนและวัดผล กรรมการ

และเลขานุการ
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-  ๒  -

 

           หนาท่ี   เปนที่ปรึกษา อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาการดําเนินงานตลอดจนเสร็จสิ้น
โครงการ
 

  ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน

๒.๑ ฝายออกขอสอบ

๒.๑.๑  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา ประธาน

๒.๑.๒  อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต กรรมการ

๒.๑.๓  อาจารยจารุวัลย  พิมพผนวช กรรมการ

๒.๑.๔  อาจารยนํ้าผึ้ง  ชูเลิศ กรรมการ

๒.๑.๕  อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

๒.๑.๖  อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง กรรมการ

๒.๑.๗  อาจารยกิตติพงษ เสานาะสรรพ กรรมการ

๒.๑.๘  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย  กรรมการ

๒.๑.๙  อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน กรรมการ

หนาท่ี   กรรมการลําดับที่ ๒.๑.๑-๒.๑.๗  ออกขอสอบโครงการความเปนเลิศทางภาษา และ
กรรมการลําดับท่ี ๒.๑.๘-๒.๑.๙ ออกขอสอบโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยออกขอสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัว
เลือก ใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕-๖ และระดับชั้นมัธมศึกษาปที่ ๓ 
 

๒.๒ ฝายจัดทําระบบขอสอบ

๒.๒.๑  นายวรพล ไพวิโรจน หัวหนา

๒.๒.๒  อาจารยสาวิตรี   ผวงาม กรรมการ

๒.๒.๓  นางสาววิมล รักรี กรรมการ

หนาท่ี

๑)  จัดทําและบรรจุขอสอบรายวิชาตางๆ ลงในระบบคอมพิวเตอรใหถูกตอง

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ- ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
                   

๒.๓ ฝายรับสมัครสอบคัดเลือก

๒.๓.๑  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม หัวหนา

๒.๓.๒  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๒.๓.๓  นางสาววิมล รักรี กรรมการ
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-  ๓  -

 

                   หนาท่ี

๑)  ประกาศเลขท่ีนั่งสอบผานเว็บไซตระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกของโรงเรียน

๒)  จัดที่นั่งสอบสําหรับนักเรียนท่ีชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครแลว

๓)  ปฏิบัติหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี ๔-๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 

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  นางสาวสุทธสินี ยกระดับชั้น กรรมการ

๒.๔.๗  นายปฐมพงศ ปุณณภุม กรรมการ

๒.๔.๘  นายสุภาส อมรฉันทนากร   กรรมการ

๒.๔.๙  นางสาวภัทริยา ตรัยที่พึ่ง กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี

๑)  เตรียมการ ประสานงาน และจัดเตรียมอุปกรณการสอบใหแกกรรมการและนักเรียน

๒)  คุมสอบแทนในกรณีท่ีกรรมการกํากับการสอบไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได

๓)  แกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย

๔)  ดูแลระบบการจัดสอบใหพรอมใชงาน

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒.๕ ฝายกํากับการสอบ

๒.๕.๑  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน หัวหนา

๒.๕.๒  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร   กรรมการ

๒.๕.๓  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๒.๕.๔  นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๕.๕  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๒.๕.๖  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๕.๗  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการและเลขานุการ
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-  ๔  -

 

                   หนาท่ี

๑)  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานกอนเวลาเริ่มสอบ

๒)  จัดนักเรียนเขาที่นั่งสอบตามลําดับ และตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจํา
ตัวผูสมัครสอบ

๓)  ชี้แจงการสอบดวยระบบคอมพิวเตอรและใหนักเรียนลงชื่อเขาสอบ

๔)  ดูแลอํานวยความสะดวกแกผูเขาสอบตลอดระยะเวลาการสอบ

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
 

๒.๖ ฝายประชาสัมพันธ

๒.๖.๑  อาจารยนันทินี นักดนตรี หัวหนา

๒.๖.๒  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๒.๖.๓  อาจารยศราวุฒิ   แยมดี   กรรมการ

หนาท่ี

๑)   ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการสอบและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแกผูปก
ครองลนักเรียน

๒)  แจกใบรายงานผลการสอบใหนักเรียนภายหลังสอบเสร็จ

๓)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒.๗ ฝายควบคุมและประมวลผล

๒.๗.๑  นายวรพล ไพวิโรจน หัวหนา

๒.๗.๒  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  กรรมการ

หนาท่ี

๑)  ประมวลผลคะแนนสอบและพิมพใบรายงานผลการสอบใหนักเรียน

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
 

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
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-  ๕  -

 

         กลุมท่ี๔ ๑) อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน

๒) อาจารยภาคภูมิ คลายทอง

กลุมท่ี ๕ ๑) อาจารยนวลมรกต ทวีทอง

๒) อาจารยสุณิสา เปงมณี

กลุมท่ี ๖ ๑) อาจารยชลธิชา เก็นซ

๒) Mr.Greig Smith

กลุมท่ี ๗ ๑) อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง

๒) Mr.James Winters

กลุมท่ี ๘ ๑) อาจารยจามร สิริกรรณะ

๒) Miss Jovana Cvepkovic

กลุมท่ี ๙ ๑) อาจารยจารุวัลย พิมพผนวช

๒) Mr.Andreas Senten

๒.๘.๒  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา     หัวหนาโครงการความเปนเลิศทางภาษา

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  

กลุมท่ี ๕ ๑) อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล

๒) อาจารยพชร วังมี

กลุมท่ี ๖ ๑) อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ

๒) อาจารยกุลรดา ชีรนรวนิชย

กลุมท่ี๗ ๑) อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ

๒) อาจารยเพ็ญนภา หมีโต

กลุมท่ี ๘ ๑) อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง

๒) อาจารยอลงกต วงศศรียา
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-  ๖  -

 

กลุมท่ี๙ ๑) อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ

๒) อาจารยสาวิตรี ผิวงาม

กลุมท่ี ๑๐ ๑) อาจารยเสาวณี กานดอกไม

๒) อาจารยอารยา พักละ

กลุมท่ี ๑๑ ๑) อาจารยอริยพล จิวาลักษณ

๒) อาจารยนันทินี นักดนตรี

กลุมท่ี ๑๒ ๑) อาจารยเมยธาวีย ศักดิ์ศิษฏพิพัฒน

๒) อาจารยรุงทิวา พงษจําปา

หนาท่ี

๑)วางแผนการสัมภาษณและสัมภาษณนักเรียนโดยใหคะแนนการสัมภาษณตามแบบสัมภัษณ
ท่ีโรงเรียนกําหนด

๒)  กรรมการสัมภาษณโครงการภาคภาษาองักฤษ ปฏบิตังิาน ณ หองสมดุ อาคาร ๑๒ ชัน้ ๓

๓)  กรรมการสมัภาษณโครงการความเปนเลศิทางภาษา ปฏบิตังิาน ณ หองประชมุพณิชยกลุ
อาคาร ๑๔ ช้ัน ๔

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒.๙ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับนักเรียนเขารับการสัมภาษณ

๒.๙.๑  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน    หัวหนาโครงการภาคภาษาอังกฤษ

๒.๙.๒  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๒.๙.๓  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร   กรรมการ

๒.๙.๔  นางสาวลลิตา ภูมิแกว กรรมการ

๒.๙.๕  นางสาววิมล รักรี         หัวหนาโครงการความเปนเลิศทางภาษา

๒.๙.๖  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๙.๗  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๒.๙.๘  นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ กรรมการ

หนาท่ี

๑)  จัดทํารายช่ือสําหรับลงทะเบียนรายงานตัวเขารับการสัมภาษณ และรับลงทะเบียน

๒)  จัดเตรียมแบบสัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง และอุปกรณอื่นๆ สําหรับการสัมภาษณ

๓)  กรรมการโครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฏบัิตงิาน ณ หองสมดุ อาคาร ๑๒ ชัน้ ๓

๔)  กรรมการโครงการความเปนเลศิทางภาษา ปฏบิตังิาน ณ หองประชมุพณิชยกุล อาคาร
๑๔ ช้ัน ๔

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
 



/

 

-  ๗  -

 

          ๒.๑๐ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับการมอบตัวนักเรียน

๒.๑๐.๑  นางสาววิมล รักรี หัวหนา

๒.๑๐.๒  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๑๐.๓  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน กรรมการ

๒.๑๐.๔  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการ

หนาท่ี

๑)   จัดทํารายชื่อนักเรียนสําหรับลงทะเบียนมอบตัว รับลงทะเบียนรายงานตัว และจัดลําดับ
นักเรียนเขารับการมอบตัว

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
 

๒.๑๑ ฝายตรวจสอบหลักฐานและรับมอบตัวนักเรียน

๒.๑๑.๑  อาจารยนวลมรกล ทวีทอง  หัวหนา

๒.๑๑.๒  อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ กรรมการ

๒.๑๑.๓  อาจารยรุงทิวา  พงษจําปา กรรมการ

๒.๑๑.๔  อาจารยเพ็ญนภา หมีโต กรรมการ

๒.๑๑.๕  อาจารยเสาวณี กานดอกไม กรรมการ

๒.๑๑.๖  อาจารยนันทินี  นักดนตรี กรรมการ

๒.๑๑.๗  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  กรรมการ

๒.๑๑.๘  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๒.๑๑.๙  อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

๒.๑๑.๑๐ อาจารยชนกนาถ แสงทอง กรรมการ

๒.๑๑.๑๑ อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

๒.๑๑.๑๒ อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน กรรมการ

หนาท่ี

๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ใหครบถวนตามที่โรงเรียนกําหนดไวใน
รายการเอกสารมอบตัว และรับมอบตัวนักเรียนใหเรียบรอย

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
 

๒.๑๒ ฝายโสตทัศนูปกรณและประชาสัมพันธ

๒.๑๒.๑  นายจิรัฐฏ วิทยวัฒนโชติ หัวหนา

๒.๑๒.๒  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๒.๑๒.๓  นายวงศไกรวิญช นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๑๒.๔  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ
 
 



/

 

-  ๘  -

 

หนาท่ี

๑)  ติดประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและมอบตัว

๒)  ประชาสัมพันธขั้นตอนการเขารับการสัมภาษณและมอบตัว

๓)  บันทึกภาพกิจกรรมและประชาสัมพันธขาวกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒.๑๓ ฝายจัดสถานท่ี จราจรและสวัสดิการ

๒.๑๓.๑  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ หัวหนา

๒.๑๓.๒  นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ

๒.๑๓.๓  นายเจตนา ศาสตรประเสริฐ  กรรมการ

๒.๑๓.๔  คนงานฝายมัธยมทุกคน  กรรมการ

หนาท่ี

๑)  จัดสถานท่ีสําหรับการสัมภาษณและมอบตัวนักเรียน

๒)  บริการอาหารและเครื่องดื่มใหแกกรรมการ และอํานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

๓)  จัดสถานท่ีจอดรถและอํานวยการจราจร บริการใหแกผูปกครองและกรรมการ

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
 

๒.๑๔ ฝายการเงิน

๒.๑๔.๑  นางสาวศิวนาถ แสงทอง หัวหนา

หนาท่ี

๑)   จัดเตรียมเอกสารลงชื่อปฏิบัติงานของกรรมการและจัดทําบัญชีเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ

๒)  จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา พรอมนําสงเงินบํารุงการศึกษาใหครบถวน

๓)   ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม   ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๖๔
 

๒.๑๕ ฝายจําหนายเครื่องหมาย เครื่องแตงกายและอุปรณการเรียน

๒.๑๕.๑  อาจารยนํ้าผึ้ง   ชูเลิศ หัวหนา

๒.๑๕.๒  อาจารยอริสา   สินธุ กรรมการ

๒.๑๕.๓  อาจารยสุมิตรา สุวรรณ  กรรมการ

หนาท่ี

๑)  จัดเตรียมและจัดจําหนายเครื่องหมาย เครื่องแตงกายและอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียน
ท่ีมามอบตัว

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 



/

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
16ก.พ.64  เวลา 08:41:44  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwA5A-EEANw-BFADU-ARAA2

 

 

รับทราบ

 

(นางสาวธิดารัตน มะโนพิน)

นักวิชาการศึกษา
22ก.พ.64  เวลา 13:56:20  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgAzA-DgARQ-A0AEI-ANwA3

 

 

 

รับทราบ

 

(นางธิดา สีทองสุข)

เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน
22ก.พ.64  เวลา 17:27:37  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RgBEA-EUAMA-A4ADU-ARgA4

 

 

 

รับทราบ

 

(นางสาวศิวนาท แสงทอง)

เจาหนาที่การเงินและบัญชี
23ก.พ.64  เวลา 13:10:54  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RAA5A-DMAOQ-AyAEM-ARgBG

 

 


