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คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่      ๔/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา๒๕๖๕

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา
ตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทสอบคัดเลือก  ประจําปการศึกษา
๒๕๖๕ โดยฝายวิชาการกําหนดใหมีการรับสมัครนักเรียน ตั้งแตวันท่ี ๓ มกราคม-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ดําเนิน
การสอบคัดเลือก รอบท่ี ๑ วันท่ี ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒ วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕ สอบ
สัมภาษณ ในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกดังกลาว เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๕๖/๒๕๖๔ เร่ือง มอบอํานาจใหผู
อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๔  จึงแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน ดังนี้

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 ผูชวยผูอํานวยการงานสงเสริมวิชาการ กรรมการ

๑.๑๒ ผูชวยผูอํานวยการงานทะเบียนและวัดผล กรรมการ



และเลขานุการ

 
 

-  ๒  -

           หนาที ่  เปนที่ปรึกษา อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาการดําเนินงานตลอดจนเสร็จสิ้น
โครงการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน

๒.๑ ฝายจัดทําระบบขอสอบ

๒.๑.๑  นายวรพล ไพวิโรจน หัวหนา

๒.๑.๒  อาจารยสาวิตรี   ผวงาม กรรมการ

๒.๑.๓  นางสาววิมล รักรี กรรมการ

หนาที่

๑)  จัดทําและบรรจุขอสอบรายวิชาตางๆ ลงในระบบคอมพิวเตอรใหถูกตอง

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี ๓-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  และวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๒ ฝายรับสมัครสอบคัดเลือก

๒.๒.๑  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม หัวหนา

๒.๒.๒  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๒.๒.๓  นางสาววิมล รักรี กรรมการ

หนาที่

๑)  ประกาศเลขท่ีนั่งสอบผานเว็บไซตระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกของโรงเรียน

๒)  จัดท่ีน่ังสอบสําหรับนักเรียนที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครแลว

๓)  ปฏิบัติหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี ๓ มกราคม-๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ-๓
มีนาคม ๒๕๖๕

  ๒.๓ ฝายกรรมการกลาง

๒.๓.๑  นางสาววิมล รักรี หัวหนา

๒.๓.๒  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๓.๓  นายอโณทัย อรุณเรือง กรรมการ

๒.๓.๔  นายทศพล ปมปา   กรรมการ

๒.๓.๕  นายวราวุธ ชื่นครุฑ กรรมการ

๒.๓.๖  นางสาวสุทธสินี ยกระดับชั้น กรรมการ

๒.๓.๗  นายณัฐวุฒิ ทอนคํา กรรมการ

๒.๓.๘  นายสุภาส อมรฉันทนากร   กรรมการ

๒.๓.๙  นางสาวภัทริยา ตรัยท่ีพ่ึง กรรมการและเลขานุการ



 
 

-  ๓  -

                   หนาที่

๑)  เตรียมการ ประสานงาน และจัดเตรียมอุปกรณการสอบใหแกกรรมการและนักเรียน

๒)  คุมสอบแทนในกรณีท่ีกรรมการกํากับการสอบไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได

๓)  แกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย

๔)  ดูแลระบบการจัดสอบใหพรอมใชงาน

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และวันท่ี ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕

  ๒.๔ ฝายกํากับการสอบ

๒.๔.๑  นางสาวนันทินี นักดนตรี หัวหนา

๒.๔.๒  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน หัวหนา

๒.๔.๓  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร   กรรมการ

๒.๔.๔  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๒.๔.๕  นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๔.๖  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๒.๔.๗  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๒.๔.๘  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการและเลขานุการ

หนาที่

๑)  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานกอนเวลาเริ่มสอบ

๒)  จัดนักเรียนเขาที่นั่งสอบตามลําดับ และตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจํา
ตัวผูสมัครสอบ

๓)  ชี้แจงการสอบดวยระบบคอมพิวเตอรและใหนักเรียนลงชื่อเขาสอบ

๔)  ดูแลอํานวยความสะดวกแกผูเขาสอบตลอดระยะเวลาการสอบ

๕)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และวันท่ี ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕

  ๒.๕ ฝายประชาสัมพันธ

๒.๕.๑  อาจารยศราวุฒิ   แยมดี   หัวหนา

๒.๕.๒  อาจารยกิตติธัช   จรัสเลิศวงศ กรรมการ

หนาที่

๑) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการสอบและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แกผู
ปกครองนักเรียน

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และวันท่ี ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕
 
 



-  ๔  -

                   ๒.๖ ฝายสอบสัมภาษณ

๒.๖.๑  อาจารย ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย  หัวหนาโครงการภาคภาษาอังกฤษ

กลุมที่ ๑ ๑) อาจารยสมบัติ อุทาวัน  

๒) อาจารยรุงทิวา พงษจําปา

กลุมที่ ๒ ๑) อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม

๒) อาจารยภาคภูมิ คลายทอง

กลุมที่ ๓ ๑) อาจารยนงนภา อาจทวีกูล

๒) Mr.Hugues Antoine Warneck

กลุมที่ ๔ ๑) อาจารยอัจฉรา วงษสวรรค

๒) Miss Dziyana Babrouskaya

กลุมที่ ๕ ๑) อาจารยธวัลพร บุญเซียม

๒) อาจารยสุณิสา เปงมณี

กลุมที่ ๖ ๑) อาจารยชลธิชา เก็นซ

๒) Miss Evgeniia  Molchanova

  กลุมที่ ๗ ๑) อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล

๒) Mr.George   Edward Winters

กลุมที่ ๘ ๑) อาจารยจามร สิริกรรณะ

๒) Mr.Johan Andre Park

กลุมที่ ๙ ๑) อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง

๒) อาจารยกานตธิดา เหมือนสุดใจ

๒.๖.๒  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา  หัวหนาโครงการความเปนเลิศทางภาษา

กลุมที่ ๑ ๑) อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ  

๒) อาจารยศราวุฒิ แยมดี

กลุมที่ ๒ ๑) อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ

๒) อาจารยอริสา สินธุ

กลุมที่ ๓ ๑) อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ  

๒) อาจารยจาง จุน

กลุมที่๔ ๑) อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน

๒) อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี   

 
 

-  ๕  -



กลุมที่๕ ๑) อาจารยพชร วังมี

๒) อาจารยกิตติธัช จรัสเลิศวงศ

กลุมที่ ๖ ๑) อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ

๒) อาจารยกุลรดา ชีรนรวนิชย

กลุมที่ ๗ ๑) อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน

๒) อาจารยชาครี คงสีดี

กลุมที่ ๘ ๑) อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง

๒) อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ

กลุมที่ ๙ ๑) อาจารยอลงกต วงศศรียา

๒) อาจารยสาวิตรี ผิวงาม

กลุมที่ ๑๐ ๑) อาจารยเสาวณี กานดอกไม

๒) อาจารยวัชรวิช แปลงประวัติ

กลุมที่ ๑๑ ๑) อาจารยอริยพล จิวาลักษณ

๒) อาจารยนันทินี นักดนตรี

กลุมที่ ๑๒ ๑) อาจารยเมชญา เลี่ยวบุนกิม

๒) อาจารยเพ็ญนภา หมีโต

หนาที่

๑) วางแผนการสัมภาษณและสัมภาษณนักเรียน โดยใหคะแนนการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณท่ีโรงเรียนกําหนด

๒)  กรรมการสัมภาษณโครงการภาคภาษาองักฤษ ปฏบิตังิาน ณ หองสมดุ อาคาร ๑๒ ชัน้ ๓

๓)  กรรมการสัมภาษณโครงการความเปนเลศิทางภาษา ปฏบิตังิาน ณ หองประชมุพณิชยกุล
อาคาร ๑๔ ชัน้ ๔

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕  

๒.๗ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับนักเรียนเขารับการสัมภาษณ

๒.๗.๑  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน หัวหนาโครงการภาคภาษาอังกฤษ

๒.๗.๒  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๒.๗.๓  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร   กรรมการ

๒.๗.๔  นางสาวลลิตา ภูมิแกว กรรมการ

๒.๗.๕ นางสาววิมล    รักรี      หัวหนาโครงการความเปนเลิศทางภาษา

๒.๗.๖  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ
 
 

-  ๖  -



           ๒.๗.๗  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๒.๗.๘  นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ กรรมการ

หนาที่

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 ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  ๒.๘ ฝายรับรายงานตัวและจัดลําดับการมอบตัวนักเรียน

๒.๘.๑  นางสาววิมล รักรี หัวหนา

๒.๘.๒  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๒.๘.๓  นางสาวธิดารัตน  มะโนพิน กรรมการ

๒.๘.๔  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการ

๒.๘.๕  นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ กรรมการ

หนาที่

๑)   จัดทํารายช่ือนักเรียนสําหรับลงทะเบียนมอบตัว รับลงทะเบียนรายงานตัว และจัดลําดับ
นักเรียนเขารับการมอบตัว

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๙ ฝายตรวจสอบหลักฐานและรับมอบตัวนักเรียน

๒.๙.๑  อาจารยนันทินี นักดนตรี หัวหนา

๒.๙.๒  อาจารยรุงทิวา พงษจําปา กรรมการ

๒.๙.๓  อาจารยเพ็ญนภา หมีโต กรรมการ

๒.๙.๔  อาจารยเสาวณี กานดอกไม กรรมการ

๒.๙.๕  อาจารยสาวิตรี   ผิวงาม  กรรมการ

๒.๙.๖  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๒.๙.๗  อาจารยนงคนภา อาจทวีกูล กรรมการ

๒.๙.๘  อาจารยชนกนาถ แสงทอง กรรมการ

๒.๙.๙  อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

๒.๙.๑๐ อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน กรรมการ
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หนาที่

๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนใหครบถวน ตามที่โรงเรียนกําหนดไวใน
รายการเอกสารมอบตัว และรับมอบตัวนักเรียนใหเรียบรอย

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๑๐ ฝายโสตทัศนูปกรณและประชาสัมพันธ

๒.๑๐.๑  นายวรพล ไพวิโรจน หัวหนา

๒.๑๐.๒  นายวงศไกรวิญช นาคสัมปุรณะ กรรมการ

หนาที่

๑)  ติดประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและมอบตัว

๒)  ประชาสัมพันธขั้นตอนการเขารับการสัมภาษณและมอบตัว

๓)  บันทึกภาพกิจกรรมและประชาสัมพันธขาวกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

๔)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๑๑ ฝายจัดสถานท่ี จราจรและสวัสดิการ

๒.๑๑.๑  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ หัวหนา

๒.๑๑.๒  นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ

๒.๑๑.๓  นายสิทธิชัย กลั่นสุคนธ กรรมการ

๒.๑๑.๔  นายสิวะ ปาจิตต กรรมการ

๒.๑๑.๕ นางสายใจ ขันคํา   กรรมการ

๒.๑๑.๖  นางเสวียง ปาจิตต  กรรมการ

๒.๑๑.๗  นางสุนันท เสมานิตย กรรมการ

๒.๑๑.๘  นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค กรรมการ

๒.๑๑.๙  นางสาวพรรณี วงษวรรณ กรรมการ

๒.๑๑.๑๐ นางสาวแสงดาว เอี่ยมทรัพยใหญ  กรรมการ

๒.๑๑.๑๑ นางสุทิศา ขายวารินทร กรรมการ

หนาที่

๑)  จัดสถานที่สําหรับการสัมภาษณและมอบตัวนักเรียน

๒)  บริการอาหารและเครื่องดื่มใหแกกรรมการ และอํานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

๓)  จัดสถานที่จอดรถและอํานวยการจราจร บริการใหแกผูปกครองและกรรมการ

๔)  กรรมการลําดับท่ี ๒.๑๑.๑-๒.๑๑.๔ ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ วันที่
๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๕
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๕) กรรมการลําดับท่ี ๒ ๗ ๒ ๙ ปฏิบัติหนาท่ีในวันที่ ๕ ๖ กมภาพันธ ๒๕๖๕ และ



๕)  กรรมการลาดบท ๒.๑๑.๗, ๒.๑๑.๙ ปฏบตหนาทในวนท ๕-๖ กุมภาพนธ ๒๕๖๕ และ
วันท่ี ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕

๖)  กรรมการลําดับท่ี ๒.๑๑.๕-๒.๑๑.๑๑ ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๗)   กรรมการลําดับท่ี ๒.๑๑.๖, ๒.๑๑.๗, ๒.๑๑.๙-๒.๑๑.๑๑ ปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๕

๒.๑๒ ฝายการเงิน

๒.๑๒.๑  นางสาวศิวนาถ แสงทอง หัวหนา

หนาที่

๑) จัดเตรียมเอกสารลงชื่อปฏิบัติงานของกรรมการ และจัดทําบัญชีเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ

๒)  จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา พรอมนําสงเงินบํารุงการศึกษาใหครบถวน

๓)   ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๑๓ ฝายจําหนายเครื่องหมาย เครื่องแตงกายและอุปรณการเรียน

๒.๑๓.๑  อาจารยนํ้าผึ้ง   ชูเลิศ หัวหนา

๒.๑๓.๒  อาจารยอริสา   สินธุ กรรมการ

๒.๑๓.๓  อาจารยสุมิตรา สุวรรณ  กรรมการ

หนาที่

๑)  จัดเตรียมและจัดจําหนายเครื่องหมาย เครื่องแตงกายและอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียน
ท่ีมามอบตัว

๒)  ปฏิบัติหนาท่ี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ั
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