
  
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่ 045 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา  2562 

  
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ปีการศึกษา 2562  โดยก าหนดให้เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 
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 นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์   ประธานกรรมการ 
       1.2 นางโสพิศ  เทศสลุด    รองประธานกรรมการ 
                1.3 นางสาววิไล  อ่อนตานา   รองประธานกรรมการ 

1.4 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
  1.5 นางดวงพร   เพ็ชรบัว    กรรมการ 
                1.6 นางสุดาภรณ์   ศิริสุวรรณ   กรรมการ 
  1.7 นายปฎิวัติ  วิจารณ์ปรีชา   กรรมการ 
  1.8 นางสมศรี  แซ่เล้า    กรรมการ 
                1.9 นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม   กรรมการและเลขานุการ 

  ให้ค ำแนะน ำ  ปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
       2.1 นางสาววิไล  อ่อนตานา   ประธานกรรมการ 
       2.2 นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม   รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสมพร   ศรีพูล    กรรมการ 
       2.4 นายนิกร พันธ์รุณ    กรรมการ 
       2.5 นางเจียรนัย  สืบค า                กรรมการ 

 2.6 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง   กรรมการ 
 2.7 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์   กรรมการและเลขานุการ 

          หน้ำที ่  1. จัดท าเอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร 
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนตามประเภทที่รับสมัคร 

           3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. เก็บรักษาเงินค่าเอกสารประกอบการสมัครในระหว่างวันที่ 23–27  กุมภาพันธ์ 2562 
  5. เบิก - จ่ายเงินเป็นค่าด าเนินการระหว่างการสมัครนักเรียน  

6. รายงานจ านวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละวันให้คณะกรรมการเก็บหลักฐานการรับสมัครและจัดท า
ข้อมูลการสมัคร   

  
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

        3.1  นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 
  3.2  นายสุรเชษฐ์   แสงอาทิตย์   กรรมการ  
        3.3  นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม           กรรมการ 
 หน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในเว็บไซต์และตามสื่อต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
ชี้แจงรายละเอียดการสมัคร บันทึกภาพการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 –27  กุมภาพันธ์ 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษา                  
ปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม 2562  รายงานตัววันที่ 13 มีนาคม  2562 มอบตัววันที่ 16 มีนาคม 2562  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2562  รายงานตัววันที่ 14 มีนาคม  2562 มอบตัววันที่ 17 
มีนาคม 2562   
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4. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
4.1 ตรวจหลักฐาน  

 
 
4.2 บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 นางปรียาณัฐ   มาท้วม         
2 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ       
3 นางสาวทิวาพร  อ่ัวหงวน       
4 นางกุหลาบ  ลอยเวหา         

 
4.3 เก็บหลักฐาน 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 น.ส.ธนฐิตา  ลิขสิทธิ์พันธ์ุ         
2 นางพชรพร  มั่นหาญ       
3 นางพยอม   คุ้มฉาย   ช    

4 นายนิรุจ      ยิ้มด ี   บ  บ  

5 นางชลธิชา    วรภ ู    ช   

6 น.ส.ปรางทราย  อุดด้วง    บ   

7 นางธิติมา   พรามพิทักษ์     ช  

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 น.ส.สุทธิดา        เพ็ชรเอม    บ   
2 น.ส.โชติรส         แมลงภู่           
3 นางโสภา           ค าสิุสังข์   ช    
4 น.ส.ธิดา            รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   บ      
5 นางอโณฌา        บุญโสภา    ช   
6 น.ส.ลักษณา        เยาวสังข์     ช  
7 นางผกากรอง       พินิจ     บ  



 
 

 

4 

 

 

5. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
    5.1 กรรมการตรวจหลักฐาน  

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 นางจิตฐิชา     ครุฑคง         
2 นางกนกพร     ทองสมบุญ       
3 นางวรรธนี       ศิริโชติไพบูลย์   ช    

4 นางอุษา          กอบกิจ   บ    

5 น.ส.ยุพิน         คงคอน    ช   

6 ว่าที่ร.ต.นิทัศน์   ค าทา           บ   

7 น.ส.อัฐอรวี       อ่ าบางกระทุ่ม     ช  

8 นางรัชนี           พรมชู     บ  

5.2 กรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 นายธีระยุทธ   อินไชย       
2 นายนิกร         พันธ์รุณ       
3 นายธีรพงษ์      ดวลด่อน   ช บ   

4 นายณรงค์       จันทุดม   บ ช   

5 นางปรียาณัฐ   มาท้วม       
5.3 กรรมการเก็บหลักฐานและบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่/กุมภาพันธ์ 2562  
หมายเหตุ 23 24 25 26 27 

1 น.ส.สุดารัตน์     แสงผึ้ง          
2 น.ส.พิลาศลักษณ์  เสรีพงษ์       
3 นายสุรเชษฐ์       แสงอาทิตย์   ช    

4 นางสินินาฎ        คชนิล    ช   

5 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์    บ   

6 นางสุรีรัตน์        ขาวเอ่ียม   บ    

          
           (   หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 8.00-16.30 น.)  (ช   หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 8.00-12.00 น.) 
           (บ   หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวลา 13.00-16.30 น.) 
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หน้ำที ่ 1. คณะกรรมการตรวจหลักฐาน ตรวจสอบการเขียนใบสมัครให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการรับสมัคร 
แต่ละประเภท ลงชื่อผู้ตรวจหลักฐาน และเรียงเอกสารการสมัคร (ใบสมัคร  หลักฐานการจบ ป.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
รูปถ่าย 1 รูป)  ให้ผู้สมัครถือหลักฐานไปท่ีโต๊ะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 

          2. คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  บันทึกข้อมูลผู้สมัครตามโปรมแกรมที่ก าหนดไว้   
ปริ้นออกมา  ให้เอกสารที่ปริ้นกับผู้สมัคร ติดรูปถ่าย  ลงชื่อ  แล้วน ามาส่งให้กรรมการเก็บหลักฐาน 
                     3. กรรมการเก็บหลักฐาน บันทึกชื่อผู้สมัคร ลงในบัญชีรายชื่อให้เลขประจ าตัวสอบตรงกับ เอกสาร 
ที่ปริ้น  และบันทึกเลขประจ าตัวสอบ  และห้องสอบที่....ลงในใบสมัคร  ประทับตราโรงเรียน  ฉีกส่วนเป็นบัตรเข้าห้อง
สอบให้ผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก)พร้อมกับตารางสอบ  
 6. คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยเอกสำรประกอบกำรสมัคร  เก็บหลักฐำนกำรรับสมัคร  จัดท ำข้อมูล 
กำรสมัคร  ประกอบด้วย 
       6.1 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม   ประธานกรรมการ 
       6.2 นายนิกร     พันธ์รุณ    กรรมการ 

6.3 นางสาวสมพร  ศรีพูล    กรรมการ 
6.4 นางเจียรนัย  สืบค า                กรรมการ 

  6.5 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์   กรรมการ 
6.6 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่จ าหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร  เก็บหลักฐานการสมัคร  จัดท าข้อมูลการสมัคร  ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ   ประมวลผลการสอบ  ประกาศผล    และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39  

  
7. คณะกรรมกำรคุมสอบคัดเลือก 
 
 7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -15.30 น. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องท่ีคุมสอบ หมายเหตุ 
1 นางดวงเดือน   กิติประสาท ห้องสอบที่ 1  
2 นางพิชญาภัค   กันอินทร์ ห้องสอบที่ 2  
3 นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง ห้องสอบที่ 3  
4 นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม ห้องสอบที่ 4  
5 นางสาวโสภา     ค าสีสังข์ ห้องสอบที่ 5  
6 นางชลปรียา      สวนทวี ห้องสอบที่ 6  
7 นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง ห้องสอบที่ 7  
8 นางสุรีย์             ศิริรัตน์ ห้องสอบที่ 8  
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7.2  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -15.30 น. 
ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องท่ีคุมสอบ หมายเหตุ 
1 นางสาวมณี      แซ่ท่อ ห้องสอบที่ 1  
2 นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน  ห้องสอบที่ 2  
3 นางสาวบุษกร      พรหมศรี ห้องสอบที่ 3  

 
     หน้ำที ่ ควบคุมการสอบนักเรียนตามวัน  เวลา ที่ก าหนด ให้เป็นไปตามระเรียบการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
 
8. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อทดสอบ ประกอบด้วย 

  8.1 นางเจียรนัย  สืบค า    ประธานกรรมการ 
8.2 นางอิสริยา  ณ พัทลุง     กรรมการ 

     8.3 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง     กรรมการ 
    8.4 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ    กรรมการ 
 8.5 นายสมเกียรติ  ถาวร    กรรมการ 

  8.6 นางอุษา  กอบกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ จัดเรียง  เย็บข้อสอบ นับข้อสอบ กระดาษค าตอบ ใส่ซองแต่ละห้องสอบจ านวน 30 ชุด  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

9. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย 
  9.1 นางเจียรนัย  สืบค า    ประธานกรรมการ 

9.2 นางอิสริยา  ณ พัทลุง      กรรมการ 
     9.3 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง     กรรมการ 

  9.4 นางอุษา  กอบกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และม.4  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 
10.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 

  10.1 นางสมพร   ศรีพูล    ประธานกรรมการ 
  10.2 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล   กรรมการ 
  10.3 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ   กรรมการ 

10.4 นายธีรพงษ์  นวลด่อน   กรรมการ 
10.5 นายสมเกียรติ  ถาวร   กรรมการ 

  10.6 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่  รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับเอกสารการมอบตัวในวันที่ 13 -14 มีนาคม 
2562 
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11.  คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ประกอบด้วย 
  11.1 นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม   ประธานกรรมการ 

11.2  นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการ 
       11.3 นางชลธิชา   วรภ ู    กรรมการ 

  11.4 นางพยอม  คุ้มฉาย    กรรมการ 
  11.5 นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 

11.6 น.ส.ธิดา      รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   กรรมการ 
  11.7 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน   กรรมการ 
  11.8 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
  11.9 นายนิกร     พันธ์รุณ   กรรมการ 

11.10 นางสมพร   ศรีพูล    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 
12. คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประกอบด้วย 

  12.1 นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
12.2  นางดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมการ 

       12.3 นางชลธิชา   วรภ ู    กรรมการ 
  12.4 นางพยอม  คุ้มฉาย    กรรมการ 
  12.5 นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 

12.6 นางวรรธนี   ศิริโชติไพบูลย์   กรรมการ 
  12.7 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน   กรรมการ 
  12.8 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
  12.9 นายนิกร     พันธ์รุณ   กรรมการ 

12.10 นางสมพร   ศรีพูล    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 
 
13. คณะกรรมกำรจัดกำรจรำจร  และสถำนที่จอดรถ  ประกอบด้วย 

       13.1 นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา   ประธานกรรมการ 
       13.2 นายธราธร   สุขะอาคม   กรรมการ 
       13.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ  
       13.4 นายสมนึก ใยศิลป์    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ จัดการจราจร  และการจอดรถในระหว่างการรับสมัครนักเรียนในวันที่ 23 – 27  กุมภาพันธ์ 2562  
ให้เป็นที่เรียบร้อย 
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 14. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
       14.1 นางสุรีรัตน์   ขาวเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
       14.2 นางสาวสุภัคฉวี   เอี่ยมส าอางค์   กรรมการ 

14.3 นายนิกร    พันธ์รุณ    กรรมการ 
14.4 นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ   กรรมการ 
14.5 นายสมเกียรติ  ถาวร   กรรมการ 

  14.6 นางสาวภัณฑิลา   แย้มพยุง   กรรมการและเลขานุการ 
           หน้ำที ่ จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่ม  ส าหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่  และน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครอง  นักเรียนที่มา
สมัครเข้าเรียนระหว่างวันที่ 23–27 กุมภาพันธ์ 2562  การสอบคัดเลือกในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 รับรายงานตัว
นักเรียนในวันที่ 13 -14 มีนาคม 2562  และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 16- 17  มีนาคม  2562 
         15. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
  15.1 นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
  15.2 ว่าที่ ร.ต. นิทัศน์  ค าทา   รองประธานกรรมการ 
  15.3 นางรัชนี  พรมชู    กรรมการ 
  15.4 ลูกจ้างทุกคน    กรรมการ 
  15.5 นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 
    หน้ำที ่ จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี ส าหรับรับสมัครนักเรียน  วันที่ 23–27 กุมภาพันธ์ 2562  การสอบคัดเลือกในวันที่ 
9-10 มีนาคม 2562 รับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 13 -14 มีนาคม 2562  และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 16 - 17 
มีนาคม  2562  
 
     ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการรับสมัครนักเรียน  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเคร่งครัด 
 
 
            สั่ง ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2562 
 
                     

         (นายสรปรัชญ์  ไวกสกิรณ์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 


