
  
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่ 078 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รับสมัครนักเรียน 
เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4  ปีกำรศึกษำ  2561 

 

  
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ปีการศึกษา 2561  โดยก าหนดให้เปิดรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 25–28  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
แล้วนั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และตามความ 
ในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้ง 
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   1.1 นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ    ประธานกรรมการ 
   1.2 นายนุกูล   อ่ าอ่วม     รองประธานกรรมการ 

    1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด    รองประธานกรรมการ 
             1.4 นางสาววิไล  อ่อนตานา    รองประธานกรรมการ 

   1.5 นางดวงพร   เพ็ชรบัว    กรรมการ 
             1.6 นางสุดาภรณ์   ศิริสุวรรณ    กรรมการ 
    1.7 นายบุญส่ง   เทียนค า    กรรมการ 
    1.8 นางสมศรี  แซ่เล้า     กรรมการ 
             1.9 นายดิเรก  ทองหนัก    กรรมการและเลขานุการ 

    ให้ค ำแนะน ำ  ปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

     2.1 นายนุกูล  อ่ าอ่วม     ประธานกรรมการ 
     2.2 นายดิเรก  ทองหนัก    รองประธานกรรมการ 
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     2.3 นางสมพร   ศรีพูล     กรรมการ 
     2.4 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม    กรรมการ 

    2.5 นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง    กรรมการ 
     2.6 นางเจียรนัย  สืบค า                 กรรมการ 

    2.7 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์   กรรมการ 
    2.8 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง   กรรมการ 
    2.9 นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ์   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที่   จ าหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร จัดท าข้อมูลการสมัคร เก็บหลักฐานการสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลผลการสอบ ประกาศผล และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
   3.1 นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ 
            3.2 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ    กรรมการ 
            3.3 นายสุรเชษฐ์   แสงอาทิตย์    กรรมการ  
  3.4 นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม            กรรมการ 
 หน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในเว็บไซต์และตามสื่อต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
ชี้แจงรายละเอียดการสมัคร บันทึกภาพการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25–28  มีนาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม 2561  มอบตัววันที่ 7 เมษายน 2561  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สอบคัดเลือก 
วันที่ 1 เมษายน 2560  มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2561    

4. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
4.1 กรรมกำรตรวจหลักฐำน 

  1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน   
      1. ต าบลเทศบาลนครพิษณุโลก  2. ต าบลหัวรอ  3. ต าบลอรัญญิก  4. ต าบลปากโทก   

                       5. ต าบลมะขามสูง  6. ต าบลบึงพระ  7. ต าบลสมอแข(ยกเว้น หมู่ 3 และหมู่ 8)  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
   วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางนงคราญ   เอี่ยมบาง      
2 นางนงนุช  วิริยานุกูล      
3 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์      
4 นางดวงเดือน  เร่งเจริญ      
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2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่อในส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่อ่ืนไม่ใช่ 7 

ต ำบลของข้อ 1)  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางนงคราญ   เอ่ียมบาง      
2 นางนงนุช  วิริยานุกูล      
3 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์      
4 นางดวงเดือน  เร่งเจริญ      

3) นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร หรือ นอกเขตพื้นที่บริกำร 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางสาวยุพิน   คงคอน      
2 นายปฏิบัติ   วิจารณ์ปรีชา      
3 นางสุรภา  จันทร์เปล่ง      

 (ต้องมาสมัครภายในวันที่ 25-26  มีนาคม 2561   และสอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2561)   
4.2 คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางปรียาณัฐ  มาท้วม      
2 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ      
3 นางสาวทวิาพร  อั่วหงวน      
4 นางกุหลาบ   ลอยเวหา      

2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางปรียาณัฐ  มาท้วม      
2 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ      
3 นางสาวทิวาพร  อ่ัวหงวน      
4 นางกุหลาบ   ลอยเวหา      

 



 
 

 

 

 

-4- 
4.3 คณะกรรมกำรเก็บหลักฐำน 

1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง      
2 นางสาวสุธาพร   มาน้อย      
3 นางสาวบุษกร  พรหมศรี      
4 นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์      

 2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง      
2 นางสาวสุธาพร   มาน้อย      
3 นางสาวบุษกร  พรหมศรี      
4 นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์      

หน้ำที ่ 1. คณะกรรมกำรตรวจหลักฐำน  
1.1 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ  ตรวจการเขียนใบสมัครให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการรับสมัคร

แต่ละประเภท การเรียงเอกสารการสมัคร    1) รูปถ่าย 1 รูป    2) ใบสมัคร    3) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
 4) หลักฐานการจบ ป.6 หรือเทียบเท่า   5) หลักฐานคะแนน O-Net   6) หลักฐานได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับกลุ่ม
โรงเรียนขึ้นไป  ให้ผู้สมัครถือหลักฐานทั้งหมดไปที่โต๊ะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ตามประเภทนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ หรือ นอกเขตพ้ืนบริการ 

1.2 ผู้สมัครประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ หรอื นอกเขตพ้ืนที่บริการ ตรวจการเขียนใบสมัครให้ถูกต้องตาม
แนวปฏิบัติการรับสมัครแต่ละประเภท การเรียงเอกสารการสมัคร  1) รูปถ่าย 1 รูป  2) ใบสมัคร   3) ส าเนา
ทะเบียนบ้าน  4) หลักฐานการจบ ป.6 หรือเทียบเท่า  5) หลักฐานคะแนน O-Net  ให้ผู้สมัครถือหลักฐาน
ทั้งหมดไปที่โต๊ะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ตามประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หรือนอกเขตพ้ืน
บริการ 

                  2. คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  บันทึกข้อมูลผู้สมัครลงในคอมพิวเตอร์  ปริ้น     
มอบให้ผู้สมัครติดรูปถ่าย  ลงชื่อผู้สมัคร แล้วน าเอกสำรกำรสมัครให้กรรมการเก็บหลักฐาน 

3. คณะกรรมกำรเก็บหลักฐำน  บันทึกชื่อผู้สมัคร ลงในบัญชีรายชื่อให้เลขประจ ำตัวสอบตรงกับ 
เอกสำรปริ้น  และบันทึกเลขประจ าตัวสอบของผู้สมัคร                     และห้องสอบที่.....  ลงในใบสมัคร  
ประทับตราโรงเรียน  ฉีกส่วนเป็นบัตรเข้าห้องสอบให้ผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก)พร้อมกับ
ตารางสอบ  
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5. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประกอบด้วย 

    5.1 กรรมการตรวจหลักฐาน  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
   วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางพยอม   คุ้มฉาย      
2 นางนุศรา  จันทร์สละ      

 
5.2 กรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
   วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นายธีระยุทธ   อินไชย      
2 นายชวัติพล   แดงเรือ      

 
  5.3 กรรมการเก็บหลักฐานและบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
   วันที่ปฏิบัติหน้าที่/มีนาคม 2561 หมายเหตุ 

25 26 27 28  
1 นางสาวนลนัฐรัตน์   เหลืองอ่อน      
2 นางสวาท   สิริพัฒนา      

            หน้ำที่  1) คณะกรรมกำรตรวจหลักฐำน ตรวจสอบการเขียนใบสมัครให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการรับสมัคร 
แต่ละประเภท ลงชื่อผู้ตรวจหลักฐาน และเรียงเอกสารการสมัคร   1) รูปถ่าย 1 บาน    2) ใบสมัคร   3) ส าเนาทะเบียน
บ้าน    4) หลักฐานการจบ ม.3  หรือเทียบเท่า    ส่งต่อกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

2) คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  บันทึกข้อมูลผู้สมัครลงในคอมพิวเตอร์  ปริ้น     
มอบให้ผู้สมัครติดรูปถ่าย  ลงชื่อผู้สมัคร แล้วน ำเอกสำรกำรสมัครให้กรรมการเก็บหลักฐาน 

3) คณะกรรมกำรเก็บหลักฐำน  บันทึกชื่อผู้สมัคร ลงในบัญชีรายชื่อให้เลขประจ ำตัวสอบตรงกับ 
เอกสำรปริ้น  และบันทึกเลขประจ าตัวสอบของผู้สมัคร                     และห้องสอบที่.....  ลงในใบสมัคร  ประทับตรา
โรงเรียน  ฉีกส่วนเป็นบัตรเข้าห้องสอบให้ผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก)พร้อมกับตารางสอบ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรอัดส ำเนำ บรรจุข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย 
 6.1 นายดิเรก   ทองหนัก     ประธานกรรมการ  

6.2 นางเจียรนัย  สืบค า     รองประธานกรรมการ 
6.3 นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ์    กรรมการ 
6.4 นางอิสริยา  ณ พัทลุง       กรรมการ 
6.5 นายเอกกมล  เรืองเดช      กรรมการ 
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6.6 นายสมเกียรติ  ถาวร     กรรมการ 
6.7 นายประเมิน   คงปาน    กรรมการ (รับ-ส่งข้อสอบ) 
6.8 นายคุณกร  สนองวงศ์    กรรมการ (รับ-ส่งข้อสอบ) 
6.9 นายวิศรุต   บุญศิริ     กรรมการ (รับ-ส่งข้อสอบ) 
6.10 นายนิคห์  ชัยเลิศ     กรรมการ (รับ-ส่งข้อสอบ) 
6.11 นางอุษา  กอบกิจ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ อัดส าเนา จัดเรียง  เย็บข้อสอบ  บรรจุข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ครบ(จ านวน 35 ชุด) และตรวจข้อสอบ
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และม.4 ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 

7. คณะกรรมกำรคุมสอบคัดเลือก 
7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.15 น. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องท่ีคุมสอบ หมายเหตุ 
1 นางอ าพร  สินมา ห้องสอบที่ 1  
2 นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา ห้องสอบที่ 2  
3 นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ ห้องสอบที่ 3  
4 นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ห้องสอบที่ 4  
5 นายสุรเชษฐ์   แสงอาทิตย์ ห้องสอบที่ 5  
6 นางชลปรียา  สวนทวี ห้องสอบที่ 6  
7 นายสมนึก  เกิดเนตร ห้องสอบที่ 7  
8 นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ ห้องสอบที่ 8  
9 นางมณี   แซ่ท่อ ห้องสอบที่ 9  
10 นางสุรีย์   ศิริรัตน์ ห้องสอบที่ 10  
11 นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ ห้องสอบที่ 11  
12 นางสมศรี   แซ่เล้า ห้องสอบที่ 12  
13 นางประภาพรรณ  พรมสาร ห้องสอบที่ 13  
14 นายวิเชียร   หล าประเสริฐ ห้องสอบที่ 14  
15 นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ ห้องสอบที่ 15  
16 นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม ห้องสอบที่ 16  
17 นางสาวบุศรินทร์   พิมพล ห้องสอบที่ 17  
18 นายไพโรจน์   สิริพัฒนา ห้องสอบที่ 18  
19 นางปาริชาติ  สิทธิ ห้องสอบที่ 19  
20 นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย ห้องสอบที่ 20  
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7.2  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4    วันที่ 1 เมษายน 2561   เวลา 09.00 -15.15 น. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องท่ีคุมสอบ หมายเหตุ 
1 นางรัชนี  พรมชู ห้องสอบที่ 1  
2 นายชัยรัตน์   อ่ าพูล ห้องสอบที่ 2  
3 นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง ห้องสอบที่ 3  
4 นายสันติพร  ภู่พงษ์ ห้องสอบที่ 4  

         
      หน้ำที ่ ควบคุมการสอบคัดเลือกตามวัน  เวลา ที่ก าหนด ให้เป็นไปตามระเรียบการคุมสอบโดยเคร่งครัด 

   8. คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ   ประกอบด้วย 
      8.1 นายนุกูล   อ่ าอ่วม    ประธานกรรมการ 
      8.2 นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา    รองประธานกรรมการ 

     8.3 นางสุรภา   จันทร์เปล่ง    รองประธานกรรมการ 
      8.4 นายนายพิทักษ์   โพธิ์ทอง    กรรมการ 
      8.5 นายบุญส่ง  เทียนค า    กรรมการ 
      8.6 นางอ าพร  สินมา     กรรมการ 
      8.7 นางทวีสุข  บัวทอง    กรรมการ 
      8.8 นางรัชนี   พรมชู     กรรมการ 
      8.9 นายไพบูลย์  อมรประภา    กรรมการ 
      8.10 นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง    กรรมการ 
      8.11 นายชัยรัตน์  อ่ าพูล    กรรมการ 
      8.12 นายดิเรก     ทองหนัก    กรรมการและเลขานุการ 
     หน้ำที่  คัดเลือกนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.    
โดยให้ผู้มีรายชื่อในข้อ  8.2 ,8.4 , 8.5 และ 8.6  คัดเลือกประเภท กีฬา กรีฑา ข้อ 8.3,8.7 – 8.11 คัดเลือกประเภท
ศิลปะ  นาฏศิลป์  และดนตรี โดยให้ผู้มีรายชื่อ 8.1 , 8.12  ก ากับ ติดตามให้การคัดเลือกเป็นไปโดยยุติธรรม  

9.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 
     9.1 นางโสพิศ  เทศสลุด    ประธานกรรมการ 

      9.2 นางสมพร  ศรีพูล     รองประธานกรรมการ 
     9.3 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์   กรรมการ 

9.4 นางพนัชกร  มีศาสตร์    กรรมการ 
9.5 นายธีรพงษ์   นวลด่อน    กรรมการ 
9.6 นางชลธิชา  วรภ ู    กรรมการ 
9.7 นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน   กรรมการ 
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     9.8 นางสาวทิวาพร  อ่ัวหงวน    กรรมการ 

9.9 นายธีรพงษ์   นวลด่อน    กรรมการ 
      9.10 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ   กรรมการ    
     9.11  นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการและเลขานุการ 

               หน้ำที ่ รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับเอกสารการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 วันที่ 4 เมษายน 2561 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 5 เมษายน 2561 ให้เป็นที่เรียบร้อย 

10.  คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 
       10.1 นายนุกูล   อ่ าอ่วม    ประธานกรรมการ 

10.2 นายดิเรก   ทองหนัก    รองประธานกรรมการ  
10.3 นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการ 

       10.4 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์   กรรมการ 
       10.5  กรรมการรับมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    (วันที่ 7 เมษายน   2561) 

ชั้น ชื่อ-สกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ใช้ห้อง 

ม.1.2 
นางสิรินาฎ   คชนิล การเงิน 1204 (ห้องพักผู้ปกครอง) 
นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม ตรวจหลักฐาน 1205 (มอบตัว) 
นายธีระยุทธ  อินไชย สแกนบัตร  

ม.1.3 
นางพนัชกร  มีศาสตร์ การเงิน 1206(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1207(มอบตัว) นางสาวมณี   แซ่ท่อ ตรวจหลักฐาน 
นายชัยรัตน์   อ่ าพูล สแกนบัตร 

ม.1.4 
นายไพโรจน์  สิริพัฒนา การเงิน 1208(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1209(มอบตัว) นางวาสนา   ประวันนา ตรวจหลักฐาน 
นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง สแกนบัตร 

ม.1.5 
นางวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห์ การเงิน 1210(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1211(มอบตัว) นางจุฑาทิพย์   ยงพาณิชย์ ตรวจหลักฐาน 
นางอิสริยา  ณ พัทลุง สแกนบัตร 

ม.1.6 
นางผกากรอง   พินิจ การเงิน 1313(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1312(มอบตัว) นายธีรพงษ์   นวลด่อน ตรวจหลักฐาน 
นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง สแกนบัตร 

ม.1.7 
นางสาวรัตนากร   โพธิ์ดง การเงิน 1311(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1310(มอบตัว) นางปรียาณัฐ  มาท้วม ตรวจหลักฐาน 
นายชาติ   ถาวร สแกนบัตร 
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10.6  กรรมการรับมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (วันที่ 8 เมษายน   2561) 
ชั้น ชื่อ-สกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ใช้ห้อง 

ม.4.2 
นางดารารัตน์   มะอิ  การเงิน 1304(ห้องพักผู้ปกครอง) 
นางจุฑามาศ   เกื้อกูลวงศ์ ตรวจหลักฐาน 1305(มอบตัว) 
นายชัยรัตน์  อ่ าพูล สแกนบัตร  

ม.4.3 
นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ การเงิน 1306(ห้องพักผู้ปกครอง) 
นางอัญชลีลักษณ์   ผลประเสริฐ ตรวจหลักฐาน 1307(มอบตัว) 
นางกุหลาบ  ลอยเวหา สแกนบัตร  

ม.4.4 
นางดวงเดือน  เร่งเจริญ การเงิน 1308(ห้องพักผู้ปกครอง) 
นางสาวบุศรินทร์  พิมพล ตรวจหลักฐาน 1309(มอบตัว) 
นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง สแกนบัตร  

ม.4.5 
นางสวาท   สิริพัฒนา การเงิน 1310(ห้องพักผู้ปกครอง) 
นางรุ่งรวี  อภิชาติธ ารง ตรวจหลักฐาน 1311(มอบตัว) 
นางชลปรียา   สวนทวี สแกนบัตร  

 
10.7 นางสมพร  ศรีพูล    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   วันที่ 7 เมษายน 2561 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วันที่ 8 เมษายน 2561 ให้เป็นที่เรียบร้อย 

ชั้น ชื่อ-สกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ใช้ห้อง 

ม.1.8 
นางประภาพรรณ   พรมสาร การเงิน 1309(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1308(มอบตัว) นางนาตฤดี    สุขสินธารานนท์ ตรวจหลักฐาน 
นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ สแกนบัตร 

ม.1.9 
นางพยอม   คุ้มฉาย  การเงิน 1308(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1307(มอบตัว) นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน ตรวจหลักฐาน 
นางสาวทิวาพร  อั่วหงวน สแกนบัตร 

ม.1.10 
นางสาวลักษณา   เยาวสังข์ การเงิน 1306(ห้องพักผู้ปกครอง) 

1305(มอบตัว) นางปาริชาติ   สิทธิ ตรวจหลักฐาน 
นางสาวสาวิตรี   ขาวทรงธรรม สแกนบัตร 

 
ม.1.11 

นางสาวสุทธิดา   เพ็ชรเอม การเงิน 1304(ห้องพักผู้ปกครอง) 
1303(มอบตัว) นางกุหลาบ   ลอยเวหา ตรวจหลักฐาน 

นายสมเกียรติ   ถาวร สแกนบัตร 
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11. คณะกรรมกำรจัดกำรจรำจร  และสถำนที่จอดรถ  ประกอบด้วย 

      11.1 นายบุญส่ง  เทียนค า    ประธานกรรมการ 
      11.2 นายสมนึก  ใยศิลป์    กรรมการ 

     11.3 นายนายสมเกียรติ  ถาวร   กรรมการ 
      11.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย   กรรมการ  
      11.5 นายธราธร  สุขะอาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่  จัดการจราจร   การจอดรถในระหว่างการรับสมัครนักเรียนในวันที่ 25–28 มีนาคม 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 การสอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม 2561  รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2561  มอบตัววันที่ 7 เมษายน 
2561  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 1 เมษายน 2561 รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2561  มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2561  ให้เป็นที่เรียบร้อย 
 12. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
       12.1 นางสุรีรัตน์   ขาวเอ่ียม    ประธานกรรมการ 

      12.2 นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ์   กรรมการ 
       12.3 นางสาวสุภัคฉวี   เอ่ียมส าอางค์    กรรมการ 
       12.4 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง   กรรมการ 

     12.5 นางสังเวียน  จุจ านงค์    กรรมการ 
     12.6 นายสมเกียรติ  ถาวร    กรรมการ 
     12.7 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ   กรรมการ 
     12.8 นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

           หน้ำที่  จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่ม  ส าหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่  และน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครอง  นักเรียนที่มาสมัคร
เข้าเรียนระหว่างวันที่ 25–28 มีนาคม 2561  การสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 รับรายงานตัว
นักเรียนในวันที่ 4-5 เมษายน 2561  และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 7-8 เมษายน  2561   

13. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
     13.1 นางสาววิไล  อ่อนตานา    ประธานกรรมการ 

      13.2 นางสุดาภรณ์  ศิริสวุรรณ   รองประธานกรรมการ 
       13.3 นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์    กรรมการ 
      13.4 นางรัชนี  พรมช ู    กรรมการ 
      13.5 นางสาวรัตนากร   โพธิ์ดง   กรรมการ 
      13.6 ลูกจ้างทุกคน     กรรมการ 
      13.7 ว่าที่ ร.ต. นิทัศน์  ค าทา    กรรมการและเลขานุการ 
     



 
 

 

 

 

หน้ำที ่ จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี ส าหรับรับสมัครนักเรียนหน้าห้องบริหารทั่วไป–วิชาการ และท าความสะอาด โต๊ะ เก้าอ้ี 
ระหว่างรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 การสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 (แต่ละห้องสอบ
จัดจ านวน 35 ชุด) รับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 7-8 เมษายน 2561 
  
     ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการรับสมัครนักเรียน  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเคร่งครัด 
 
            สั่ง ณ  วันที่ 12  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
                   
 

    (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 


