
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๔๓/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
******************************************* 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้อนุมั ติ ให้ โรง เรียนบางมดวิทยา               
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ได้ด าเนินการโครงการการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ       
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมนั้น 

 อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ ง พ ระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห า ร ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Smart Program)           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๖. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 
๗. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๘. นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล  กรรมการ 
๙. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนิสรา สงวนไว้  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการ 



๒ 
 

 

๑๓. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้างานรับนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ :  ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ อาทิ เกณฑ์การคัดเลือกการออกข้อสอบ แนวการออกข้อสอบ เป็นต้น 
 ๒. มอบหมายการออกข้อสอบให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์     
     วิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังจัดเตรียมข้อสอบให้พร้อมในการสอบ ในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๓. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบ 
 

๓. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 
วันรับสมัคร กรรมการรับสมัคร 

วันเสาร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑. นางสาวรุ่งฤดี  ต้ังจิตสิตเจริญ 
๒. นางสาวปิยวรรณ  ต าค าแสง 
๓. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง 
๔. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ 
๕. นายชวการ  อภัยกุญชร 
๖. นางสาวธนารีย์  แสงพลอย 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผ้ึง 
๒. นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน ์
๓. นางสาววริษา  หมิ่งทอง 
๔. นางสาววิภาวรรณ  หมิ่งทอง 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑. นายยศกร  เรืองไพศาล 
๒. นางสาวชนิสรา  สงวนไว ้
๓. นางสาวธนารีย์  แสงพลอย 
๔. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ชรักษา 

วันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑. นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล 
๒. นางสาวดวงกมล  กล่ินดี 
๓. นางสาวปวีณา  ปล้องสันเทียะ 
๔. นางสาวดวงพร  ไพยพัตร 

วันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑. นางสาววรางคณา  จันทร์มณี 
๒. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม 
๓. นางสาวกันต์กมล  แก่นเมือง 
๔. นางสาวขวัญทอง  เพ็ญพิมพ ์

 

หน้าที่  :  รับสมัคร ลงทะเบียน และออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ  
  (Smart Program) ณ ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน์  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 



๓ 
 

 

๔. คณะกรรมการออกข้อสอบ 
๑. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้างานรับนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๖. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ประชุม วางแผนก าหนดเนื้อหา และขอบเขตของข้อสอบ 
๒. ออกข้อสอบ ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของข้อสอบ    
    จะต้องมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน จัดเป็น ๒ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ วิชาภาษาอังกฤษ  
    ชุดท่ี ๒ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่งข้อสอบ ภายในวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

๕. คณะกรรมการคุมสอบ 
ช่ือผู้คุมสอบ ห้องสอบ 

๑. นางสาวญาดา  ค าเอี่ยม 
๒. นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ 

ห้องสอบท่ี ๑ com ๑ 

๑. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผ้ึง 
๒. นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน ์

ห้องสอบท่ี ๒ com ๒ 

 

หน้าที่  :  ก ากับห้องสอบตามห้องสอบท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

๖. คณะกรรมการก ากับดูแลห้องสอบ 
    นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ    
 

หน้าที่  :  ก ากับดูแลห้องสอบตามห้องสอบด้านการใช้เทคโนโลยี  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  

๗. คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
๑. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาธิกา คุตกาล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๔. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 
๕. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๖. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ และประกาศผลการสอบออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียน  
และท่ีป้ายนิเทศ หน้าอาคารอเนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.    
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 



๔ 
 

 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ            
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 


