
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๑/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ไดดําเนินการรับมัครนักเรียนเขา
ศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประเภทโควตาจากโรงเรียนอื่น   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยฝาย
วิชาการไดดําเนินการจายใบสมัคร ในวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรับสมครนักเรียน ในวันที่ ๔-๗
มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามในคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ส่ัง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จึงแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน
ดังน้ี

๑. กรรมการอํานวยการ

๑.๑  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธาน

๑.๒  รองผูอํานวยการฝายบริหาร (ฝายมัธยม) กรรมการ

๑.๓  รองผูอํานวยการฝายบริหาร (ฝายประถม) กรรมการ

๑.๔  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ (ฝายมัธยม) กรรมการ

๑.๕  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ (ฝายประถม) กรรมการ

๑.๖  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน (ฝายมัธยม) กรรมการ

๑.๗  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน (ฝายประถม) กรรมการ

๑.๘  รองผูอํานวยการฝายแผนนโยบายและประกันคุณภาพ   กรรมการ

๑.๙  รองผูอํานวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑๐ รองผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑๑ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑๒ ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ  กรรมการ

๑.๑๓ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการพิเศษ (ประถม) กรรมการ

๑.๑๔ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจการพิเศษ (มัธยม) กรรมการ

๑.๑๕ ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ กรรมการ
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      ๑.๑๖ ผูชวยผูอํานวยการฝายงานทะเบียนและวัดผล กรรมการ

และเลขานุการ

หนาท่ี   ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาการดําเนินงาน

๒. คณะกรรมการประเมินความประพฤตินักเรียน

๒.๑ กรรมการประเมินความประพฤติ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒.๑.๑  อาจารยเพชรพนม จิตม่ัน ประธาน

๒.๑.๒  อาจารยศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย   กรรมการ

๒.๑.๓  อาจารยสุธิรา ทรัพยเจริญ กรรมการ

๒.๑.๔  นางสาวสุพัตรา กรุดแกว เลขานุการ

หนาท่ี   

๑) ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความประพฤตินักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ท่ีสมัครเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตฯ

๓) ประเมินความประพฤตินักเรียนและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด

๒.๒ กรรมการประเมินความประพฤติ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

๒.๒.๑  อาจารยระยอง กานดอกไม ประธาน

๒.๒.๒  อาจารยเสาวนีย  กานดอกไม กรรมการ

๒.๒.๓  อาจารยที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกคน กรรมการ

๒.๒.๔  นางสาววิมล  รักรี เลขานุการ

หนาท่ี   
 

๑) ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความประพฤตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ท่ีสมัครเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตฯ

๓) ประเมินความประพฤตินักเรียนและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 
๓. คณะกรรมการสอบสัมภาษณออนไลน

๓.๑ กรรมการฝายสอบสัมภาษณ

๓.๑.๑  อาจารย ดร.ภูวิวิชญ ง้ิวลาย ประธาน

๓.๑.๒  อาจารยนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ

๓.๑.๓  อาจารยวัชรวิช แปลงศรี กรรมการ

๓.๑.๔  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน กรรมการ

๓.๑.๕  นางสาววิมล   รักรี กรรมการ
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หนาท่ี   
๑) ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

๒) สอบสัมภาษณนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ประเภท
โควตาจากโรงเรียนอ่ืน โดยจัดสัมภาษณแบบออนไลนผานระบบ Google Meet

๓.๒ กรรมการฝายดูแลระบบการสอบสัมภาษณออนไลน

๓.๒.๑  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา ประธาน

๓.๒.๒  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  กรรมการ

๓.๒.๓  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ
หนาท่ี   
๑) ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

๒) สรางหองสอบสัมภาษณออนไลนผานระบบ Google Meet

๓) ดูแลอํานวยความสะดวกใหการสัมภาษณผานระบบออนไลนเปนไปดวยความเรียบรอย

๔. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน

๔.๑ กรรมการฝายประชาสัมพันธ

๔.๑.๑ นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ หัวหนา

๔.๑.๒ นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

หนาท่ี  

๑) ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมพณิชยกุล ช้ัน ๔ อาคาร ๑๔

๒) ประชาสมพันธขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน และบันทึกภาพกิจกรรมเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ของโรงเรียน

๔.๒ กรรมการฝายรับรายงานตัว

๔.๒.๑ นางสาววิมล  รักรี หัวหนา

๔.๒.๒ นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๔.๒.๓ นางสาวธิดารัตน มะโนพิน กรรมการ

หนาท่ี  

๑) ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมพณิชยกุล ช้ัน ๔ อาคาร ๑๔

๒) จัดทํารายชื่อนักเรียนสําหรับลงทะเบียนมอบตัว และรับลงทะเบียนรายงานตัว

๓) จัดลําดับนักเรียนในการเขารับการมอบตัว

๔.๓ กรรมการฝายตรวจสอบหลักฐานและรับมอบตัว

๔.๓.๑ อาจารยนันทินี นักดนตรี หัวหนา

๔.๓.๒ อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๔.๓.๓ อาจารยสาวิตรี ผิวงาม กรรมการ

๔.๓.๔ อาจารยศราวุฒิ แยมดี   กรรมการ

๔.๓.๕ อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน กรรมการ

๔.๓.๖ อาจารยนงคนภา อาจทวีกูล กรรมการ
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หนาท่ี  

๑) ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมพณิชยกุล ช้ัน ๔ อาคาร ๑๔

๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบตัวใหครบถวนตามที่ฝายวิชาการกําหนด และรับ
มอบตัวนักเรียนใหเรียบรอย

๔.๔ กรรมการฝายสถานท่ีและสวัสดิการ

๔.๔.๑ นายปกรณ จันสุริยวงศ หัวหนา

๔.๔.๒ นางสาวแสงดาว เอี่ยมทรัพยใหม   เจาหนาที่

๔.๔.๓ นางสุนันท เสมานิตย เจาหนาที่

๔.๔.๔ นางสุทิศา  ขายวารินทร เจาหนาที่

๔.๔.๕ นางสาวพรรณี วงษวรรณ เจาหนาที่

หนาที ่ 

๑) ปฏบิตังิานในวนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ ๒๕๖๕ ณ ช้ัน ๑, ๔ อาคาร ๑๔

๒) จัดสถานท่ีลงทะเบียนและรับมอบตัว

๓) ดูแลรักษความสะอาดสถานท่ีมอบตัวและหองสุขา บริการใหแกผูปกครองและนักเรียน

๔) บริการนํ้าดื่มใหแกผูปกครองและกรรมการที่มาปฏิบัติงาน

  ๔.๕ กรรมการฝายจราจรและจุดคัดกรอง

๔.๕.๑ นายวงศไกรวิทย นาคสัมปุรณะ หัวหนา

๔.๕.๒ นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๔.๕.๓ นายสิทธิชัย กลั่นสุคนธ เจาหนาที่

๔.๕.๔ นายสิวะ  ปาจิตต เจาหนาที่

หนาท่ี  

๑) ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๒) จัดสถานท่ีจอดรถและอํานวยการจราจร ใหแกผูปกครองและกรรมการที่มาปฏิบัติงาน
บริเวณสนามหนาอาคาร ๑๖ และลานจดรถหนาอาคาร ๑๕  

๓) จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจคัดกรองบุคคลท่ีเขามาภายในโรงเรียน

๔.๖ กรรมการฝายการเงิน

๔.๖.๒  นางสาวศิวนาท   แสงทอง กรรมการ

หนาท่ี  

๑) ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๒) จัดเตรียมเอกสารลงนามปฏิบัติงานและดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนของกรรมการ

๓) จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินคาบํารุงการศึกษา พรอมท้ังนําสงเงินบํารุงการศึกษาใหถูกตอง
ครบถวน 
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 



(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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