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       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่          /๒๕๖3 

       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

  ------------------------------------------------------- 
    ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว1558 สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 
2563 และแจ้งผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  
โรงเรียนหนองไผ่ จึงขอยกเลิกค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 61/๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563  
และใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3  
ของโรงเรียนหนองไผ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายพัชริน  ภู่ชัย ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองประธานกรรมการ 
1.3 นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์ กรรมการ 
1.4 นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
1.5 นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการ 
1.6 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
1.7 นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
1.8 นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
๑.9 นายนิมิตร   ตันติวโรดม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจการรับนักเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมกำรรับนักเรียน ประกอบด้วย 
2.๑ นายนิมิตร ตันติวโรดม ประธานกรรมการ 
2.2 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายเฉลิมชัย พันแนบ กรรมการ 
2.4 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
2.5 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการ 
2.6 นางน้ าอ้อย คุณดี กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นายราชัย แก้วยศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ใบสมัคร ใบมอบตัว เอกสาร และวัสดุ – อุปกรณ์ 

ที่เก่ียวกับการรับสมัครนักเรียน 
/๓. คณะกรรมการ… 

๑๓๙



๒ 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา  ประธานกรรมการ    
 ๓.2 นายไพรัช  ปัดชาเขียว  กรรมการ 

3.3 นายสาธาร  รวบรัด   กรรมการ 
3.4 นายราชัย  แก้วยศ   กรรมการ 
3.5 นายชัยชนะ  ทองมา   กรรมการ 
๓.6 นายนิรุตต ์  มูลสี   กรรมการและเลขานุการ  
๓.7 นางกรรณิการ์ หัสนัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ จัดสถานที่รับสมัครนักเรียน ณ บริเวณอาคารนวพัฒน์ จัดโต๊ะสอบ 
ห้องละ 2๐ ตัว 4 แถว ๆละ 5 ตัว ณ อาคารพุฒนภา พฤกษาพรรณ และพราวภัสสร ประสานงานจ านวนห้องสอบ 
กับคณะกรรมการกลางในการสอบ ป้ายประกาศผลสอบ จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับการรายงานตัว และการมอบตัว  
ณ หอประชุมพราวภัสสร 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายพรศักดิ์     ศรีพุ่ม   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร   กรรมการ 
 4.3 นายราชัย  แก้วยศ   กรรมการ 
 ๔.4 นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการ 
 ๔.5 นายไพรัช  ปัดชาเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็ปไซต์โรงเรียน ปิดประกาศก าหนดการต่าง ๆ ให้นักเรียน  
และผู้ปกครองรับทราบก่อนและช่วงด าเนินการรับสมัคร ระหว่างการสอบ การรายงานตัวและการมอบตัว 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย 
 5.๑ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  ประธานกรรมการ 
 5.๒ นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี   กรรมการ 
 5.๓ นายสมนึก  บุญนาค   กรรมการ 
 5.4 นายสุวรรณ  กันแพงศรี  กรรมการ 
 5.5 นายณัฏฐนันท ์ ทาชาด   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการป้องกันตามมาตรการโรงเรียนให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วย 
ตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันมอบตัวโดยคัดกรองนักเรียนโดยการวัดอุณหภูมิในวันสอบและวันมอบตัว  
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบ ประกอบด้วย 
 6.๑ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร       วิชาภาษาไทย       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 6.๒ นางปรารถนา แจ่มอ่วม     วิชาภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

6.๓ นายเฉลิมชัย พันแนบ   วิชาคณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
6.๔ นางน้ าอ้อย  คุณดี   วิชาคณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
6.๕ นางสกุลยา  พรมเท้า   วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
6.๖ นางอรวรรณ อานพรหม  วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
6.๗ นางสาวจีรนันท ์ แก่นเสา   วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
6.๘ นางสาวชาริณา ศรีเหรา   วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
6.๙ นางญาตา  ศรีโคตร   วิชาสังคมศึกษาฯ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 6.๑๐ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์       วิชาสังคมศึกษาฯ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
/มีหน้าที่… 



๓ 
มีหน้ำที ่ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก วิชาละ ๔๐ ข้อ (วิชาภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปรนัย ๓๕ ข้อ และข้อเขียน ๕ ข้อ และวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปรนัย 20 ข้อ และข้อเขียน ๕ ข้อ) ส่งข้อสอบพร้อมเฉลยและไฟล์   
ให้เป็นความลับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และลงนามในข้อสอบ (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำข้อสอบ ประกอบด้วย   
 7.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง   ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสุกัญญา  ตันติวโรดม  กรรมการ 

7.3 นางมณี  ด้วงนิล   กรรมการ 
7.4 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย   กรรมการ 
7.5 นางอนัญญา  จันทรัตน์  กรรมการ 

 7.6 นายแดนชัย  สิงห์สนิท  กรรมการ 
7.7 นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์  กรรมการ  

 7.8 นางสาวนิตยา ชาตินันท์  กรรมการ 
 7.9 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมการ 
 7.10 นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 7.11 นายอนุรักษ์ เพชรไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่รบัข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ โรเนียวข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุซองตามจ านวนนักเรียน
ในแต่ละห้องสอบควบคุมการจัดท าข้อสอบให้เป็นความลับ จัดเก็บข้อสอบและส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563  
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรสอบ ประกอบด้วย   
 8.๑ นายจตุรงค์     ว่องไวพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
 8.๒ นางกรรณิการ์    หัสนัย   กรรมการ 

8.3 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการ 
 8.4 นางอรวรรณ   อานพรหม  กรรมการ 

8.5 นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมการ  
 8.6 นายนะรงค์  ทองน้อย  กรรมการ 
 8.7 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมการ 

8.8 นายณัฏฐนันท ์ ทาชาด   กรรมการ 
8.9 นายสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมการ 
8.10 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว   กรรมการและเลขานุการ 
8.11 นางสกุลยา พรมเท้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่เตรียมอุปกรณ์การสอบ รับ - ส่งข้อสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามห้องสอบ รับข้อสอบ 

จากคณะกรรมการจัดท าข้อสอบ รับและส่งมอบข้อสอบแก่คณะกรรมการก ากับการสอบ รับคะแนนสอบ 
ที่ตรวจเสร็จแล้ว รวมคะแนนและส่งผลให้คณะกรรมการประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพ้ืนที่บริการ 
และท่ัวไปในวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกาศผลสอบในวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖3 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับกำรสอบและตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย   
 9.๑ นายนิมิตร  ตันติวโรดม    ประธานกรรมการ 
 9.๒ นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   กรรมการ 

/9.3 นางสาวกมลวรรณ… 



๔ 
9.3 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร   กรรมการ 
9.4 นางกุมารี  ทับทิมหล้า  กรรมการ 
9.5 นางกรทิพย์  มาอยู่วัง   กรรมการ  
9.6 นายศุภชัย  อานพรหม  กรรมการ  
9.7 นางมณี    ด้วงนิล   กรรมการ 
9.8 นางวนิดา    สารสิทธิ์   กรรมการ 
9.9 นางสาวนิตยา ชาตินันท์  กรรมการ 

 9.10 นางสาวสวุรรณี ภู่ชัย   กรรมการ 
9.11 นางอนัญญา   จันทรัตน์  กรรมการ 
9.12 นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา  กรรมการ 
9.13 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร  กรรมการ 
9.14 นางสาวจิตรวด ี ภักดีสาร   กรรมการ 

 9.15 นายแดนชัย สิงห์สนิท  กรรมการ 
9.16 นางวีรนุช  ทองน้อย  กรรมการ 
9.17 นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการ 
9.18 นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการ 
9.19 นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์  กรรมการ 
9.20 นางเริงฤด ี โสภาไชย  กรรมการ 
9.21 นางสาววิยดา ขุนพรหม  กรรมการ 
9.22 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ  กรรมการ 
9.๒3 นางเพ็ญประภา นาราศรี   กรรมการ 
9.24 นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก   กรรมการ 
9.25 นางสาวจีรนันท ์ แก่นเสา   กรรมการ 
9.26 นางสาววริศรา ช านาญพันธ์  กรรมการ 
9.27 นางอรธีรา  บุญช่วย   กรรมการ 
9.28 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  กรรมการ 
9.๒9 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
9.30 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่รับข้อสอบ จัดที่นั่งสอบ ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบรวบรวมกระดาษค าตอบ ควบคุมการสอบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖3  
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตรวจข้อสอบทุกวิชาที่คุมสอบแล้ว
น าส่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการสอบ ณ ห้องวัดผลฯ 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยกรอกข้อมูลใบสมัคร รำยงำนผล ประกำศผลกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในแต่ละวันและทุกขั้นตอน ประกอบด้วย   
              10.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง   ประธานกรรมการ 
 10.๒ นายนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมการ 
 10.3 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการ 
 10.4 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า   กรรมการ 

/10.5 นางสาวสภุาภรณ์… 



๕ 
     10.5 นางสาวสภุาภรณ์ กรณ์แก้ว  กรรมการ 

10.6 นายชินกร   โสมภา   กรรมการ 
    10.7 นายเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมการ 

10.8 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา   กรรมการ 
10.9 นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการ 
10.10 นายชัยชนะ ทองมา   กรรมการ 
10.11 นางน้ าอ้อย คุณดี   กรรมการและเลขานุการ 
10.12 นายราชัย แก้วยศ   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่กรอกข้อมูลในใบสมัคร รายงานข้อมูลการรับนักเรียนในแต่ละวัน รายงานผลทุกขั้นตอน 
ของการรับนักเรียน ณ ห้องทะเบียนและห้องคอมพิวเตอร์ น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือประกาศผลทุกประเภท และ
รายงานผลส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๑1. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียน  

  ๑1.๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 3 - 4 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย  
 ๑1.1.๑ นางสาววิรัตน ์ ค าเขียน    ประธานกรรมการ  
 ๑1.1.2 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ   กรรมการ   
 ๑1.1.3 นายสุวรรณ กันแพงศรี  กรรมการ   
                            ๑1.1.4 นางญาตา  ศรีโคตร   กรรมการ   
    ๑1.1.5 นายไพรัช  ปัดชาเขียว  กรรมการ   
 ๑1.1.6 นางสาวชาริณา ศรีเหรา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑1.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย 
 11.2.1 นายสมปอง ตาลเพชร  ประธานกรรมการ 
  11.2.2 นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี   กรรมการ        
                           11.2.3 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  กรรมการ 
                            11.2.4 นางสายรุ้ง  นิลมูล   กรรมการ 
  11.2.5 นายรชฏ   แก้วเกิด   กรรมการ 
                11.2.6 นางสาวเจริญ ผลฉัตร   กรรมการและเลขานุการ        
 ๑1.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย 
 ๑1.3.๑ นางปรารถนา แจ่มอ่วม  ประธานกรรมการ 
                          ๑1.3.2 นางสุกัญญา ตันติวโรดม  กรรมการ 
        ๑1.3.3 นางสุมิตตา  ชนะพันธ์    กรรมการ  

 ๑1.3.4 นางพวงรัตน์ จิตอารี   กรรมการ 
       11.3.5 นายพโยธร  ผลพูน   กรรมการ  

 ๑1.3.6 นายนิรุตต์  มูลสี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑1.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 9 - 10 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย 

  ๑1.4.๑ นางโรจณา  มาคาน   ประธานกรรมการ 
/๑1.4.2 นายสมนึก… 



๖ 
 ๑1.4.2 นายสมนึก  บุญนาค   กรรมการ 
 ๑1.4.3 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา  กรรมการ 
       ๑1.4.4 นางอรสา  เสาโกมุท  กรรมการ 
 ๑1.4.5 นายสาธาร  รวบรัด   กรรมการ 

         ๑1.4.6 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า   กรรมการและเลขานุการ       
 ๑1.5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย   

   11.5.1 นางปรารถนา บุญนาค   ประธานกรรมการ 
         11.5.2 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก   กรรมการ 
        11.5.3 นางรัชนีกร  ตาลเพชร  กรรมการ 
        11.5.4 นายยุทธนา นาอุดม   กรรมการ 
        11.5.5 นางสาวศุภรา จันทสิงห์  กรรมการ 

       11.5.6 นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ  กรรมการและเลขานุการ   
                 มีหน้ำที ่คัดกรองนักเรียนโดยการวัดอุณหภูมิในวันที่สมัคร รับใบสมัคร และอุปกรณ์การรับสมัคร  
ใบสรุปการรับสมัคร แจ้งขั้นตอนการรับสมัคร การกรอกใบสมัคร ให้เลขที่การรับสมัครนักเรียน ตรวจหลักฐาน  
ลงชื่อในใบสมัคร ณ บริเวณอาคารนวพัฒน์ และสรุปจ านวนนักเรียนที่สมัครแยกชาย หญิงในแต่ละประเภท 
ลงในใบสรุปการรับสมัครส่งมอบใบสมัครไปที่คณะกรรมการฯเพื่อกรอกข้อมูล ณ ห้องทะเบียน  
๑2. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียนที่สมัครเรียนผ่ำนระบบออนไลน์  

  ๑2.๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 3 - 4 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ประกอบด้วย 

 12.1.1 นายภัทรพล   พิมพา   ประธานกรรมการ 
 12.1.2 นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมการ 

 12.1.3 นางสาวปวีณา มณทาทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 
๑2.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 พฤษภำคม ๒๕๖3  

ประกอบด้วย 
 12.2.1 นายอนุรักษ์ เพชรไทย  ประธานกรรมการ 
 12.2.2 นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ  กรรมการ 

 12.2.3 นางสายชล  พลสีดา   กรรมการและเลขานุการ 
๑2.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 พฤษภำคม ๒๕๖3  

ประกอบด้วย 
 12.3.1 นายวัชรวิชญ ์ ด้วงทา   ประธานกรรมการ 
 12.3.2 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์   กรรมการ 

 12.3.3 นายชวุฒิ  มากมิ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
๑2.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 9 - 10 พฤษภำคม ๒๕๖3  

ประกอบด้วย 
 12.4.1 นายชนินทร์ วงศ์แก้ว   ประธานกรรมการ 
 12.4.2 นางทาริกา  วงศ์แก้ว   กรรมการ 

 12.4.3 นางสาวชลลดา จันทะอักษร  กรรมการและเลขานุการ 
/๑2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑... 

 



๗ 
๑2.5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 พฤษภำคม ๒๕๖3  

ประกอบด้วย 
 12.5.1 นายนิกร  หล้าน้อย  ประธานกรรมการ 
 12.5.2 นางสาวศิริประภา  ชูเชิด   กรรมการ 

 12.5.3 นางสาวรินญภัช มิไพทูล   กรรมการและเลขานุการ 
                มีหน้ำที่ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทะเบียนและ 

ห้องคอมพิวเตอร์ และสรุปจ านวนนักเรียนที่สมัครแยกชาย หญิงในแต่ละประเภทลงในใบสรุปการรับสมัครในแต่ละวัน  
และน าส่งสรุปข้อมูลการสมัครเรียน ณ ห้องทะเบียน 
๑3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  

  13.1 วันที่ 6 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย   
     ๑3.1.๑ นายยุทธนา นาอุดม   ประธานกรรมการ 
       13.1.2 นางกรทิพย์ มาอยู่วัง   กรรมการ 
       13.1.3 นางปรารถนา บุญนาค   กรรมการ 
 13.1.4 นายศุภชัย  อานพรหม  กรรมการ 
 13.1.5 นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมการ 
 13.1.6 นางสาวรินญภัช มิไพทูล   กรรมการ 
 13.1.7 นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง   กรรมการ 
 13.1.8 นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ  กรรมการ 
  13.1.9 นางสาวปวีณา มลทาทิพย์  กรรมการ 
 13.1.10 นายพโยธร ผลพูน   กรรมการ 
 13.1.11 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  กรรมการ 
 13.1.12 นางสาววริศรา ช านาญพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

 13.2 วันที่ 7 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย   
 ๑3.2.1 นายจตุรงค ์ ว่องไวพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
       13.2.2 นายสมปอง ตาลเพชร  กรรมการ 
       13.2.3 นางวนิดา  สารสิทธิ์   กรรมการ 
 13.2.4 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า   กรรมการ 
 13.2.5 นายรชฏ  แก้วเกิด   กรรมการ 
 13.2.6 นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ  กรรมการ 
 13.2.7 นายภัทรพล พิมพา   กรรมการ 
 13.2.8 นางสาวชลลดา จันทะอักษร  กรรมการ 

 13.2.9 นายบัณฑิต พวงดอกไม้  กรรมการและเลขานุการ 
 13.3 วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย  

 ๑3.3.1 นางสุมิตตา ชนะพันธ์  ประธานกรรมการ 
       13.3.2 นางเริงฤด ี  โสภาไชย  กรรมการ 
       13.3.3 นางกุมารี  ทับทิมหล้า  กรรมการ 
 13.3.4 นางสาววิยดา ขุนพรหม  กรรมการ 
 13.3.5 นางสายชล  พลสีดา   กรรมการ 
 13.3.6 นางสาวศิริประภา ชูเชิด   กรรมการ 

                                              /13.3.7 นางสาวอสมาภรณ์...  



๘ 
 13.3.7 นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ   กรรมการ 

 13.3.8 นางเพ็ญประภา นาราศรี   กรรมการและเลขานุการ 
๑4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  

 14.1 วันที่ 9 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย   
       ๑4.๑.1 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ   ประธานกรรมการ 
       ๑4.๑.2 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก   กรรมการ 
       ๑4.๑.3 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว   กรรมการ 
       ๑4.๑.4 นางสาววิรัตน ์ ค าเขียน   กรรมการ 
       ๑4.๑.5 นางพวงรัตน์ จิตอารี   กรรมการ 
       ๑4.๑.6 นายชนินทร ์ วงศ์แก้ว   กรรมการ 
       ๑4.๑.7 นางสายรุ้ง  นิลมูล   กรรมการ 
       ๑4.๑.8 นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก   กรรมการ 
       ๑4.๑.8 นางสาวศุภรา จันทสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 

 14.2 วันที่ 10 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย   
       ๑4.2.1 นางกรรณิการ์ หัสนัย   ประธานกรรมการ 
       ๑4.2.2 นายนะรงค ์ ทองน้อย  กรรมการ 
       ๑4.2.3 นางวีรนุช  ทองน้อย  กรรมการ 
       ๑4.2.4 นางสาวเจริญ ผลฉัตร   กรรมการ 
       ๑4.2.5 นายวัชรวิชญ ์ ด้วงทา   กรรมการ 
       ๑4.2.6 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร  กรรมการและเลขานุการ 

 14.3 วันที่ 11 มิถุนำยน ๒๕๖3 ประกอบด้วย   
         ๑4.3.1 นางรัชนีกร  ตาลเพชร  ประธานกรรมการ 

       ๑4.3.2 นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา  กรรมการ 
       ๑4.3.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว   กรรมการ 
       ๑4.3.4 นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร   กรรมการ 
       ๑4.3.5 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ  กรรมการ 
       ๑4.3.6 นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 

                 มีหน้ำที่ รับเอกสารใบรับรายงานตัว รับรายงานตัวและสรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา- 
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มารายงานตัว และตรวจเอกสาร หลักฐานการรับมอบตัวนักเรียน ลงชื่อใน 
ใบมอบตัวและสรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มามอบตัวแยกชาย หญิง 
ในแต่ละประเภท ณ หอประชุมพราวภัสสร และกรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันที่นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวเป็นผู้ด าเนินการ โดยก าหนดการรายงานตัว
และมอบตัวนักเรียน ดังนี้  
 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - กลุ่ม 1-4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 6 มิถุนายน 2563  

    - กลุ่ม 5-7 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 มิถุนายน 2563  
 - กลุ่ม 8-10 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 - กลุ่ม 1-3 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 9 มิถุนายน 2563  

/- กลุ่ม 4-5… 



๙ 
- กลุ่ม 4-5 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
- กลุ่ม 6-7 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

๑5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
   ๑5.๑ นายนิกร หล้าน้อย  ประธานกรรมการ 
   15.2 นายสรสิช ขันตรีมิตร กรรมการ 
   ๑5.3 นางสาวธันพิชชา  สขุสันต์ กรรมการ 
   ๑5.4 นายชัยชนะ ทองมา  กรรมการ 
   ๑5.5 นายกิตติชัย ทองมา  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที ่บันทึกภาพระหว่างการรับสมัครนักเรียน การสอบ การรายงานตัวและการมอบตัว 

๑6. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและสวัสดิกำร ประกอบด้วย 
 16.1 นางโรจณา มาคาน ประธานกรรมการ 
 ๑6.2 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กรรมการ 
 ๑6.3  นางอรสา เสาโกมุท กรรมการ 
 ๑6.4 นางอรธีรา บุญช่วย กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที ่ต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และน้ าดื่มให้นักเรียน
กับผู้ปกครองในวันมอบตัว 
๑7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินงำนรับนักเรียน ประกอบด้วย 

  ๑7.๑ นายนิมิตร ตันติวโรดม ประธานกรรมการ 
  ๑7.๒ นายสรุัตน์ชัย พรมเท้า  กรรมการ 
  ๑7.3 นางอรวรรณ อานพรหม กรรมการ 
  ๑7.4 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ออกแบบการประเมินผล ประมวลผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของการรับนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 และสรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 

  ๑8.๑ นางสาวอารีรัตน ์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
  ๑8.2 นายจตุรงค ์ ว่องไวพาณิชย์ กรรมการ 
  ๑8.3 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ กรรมการ 
  18.4 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
  ๑8.5 นางน้ าอ้อย คุณดี กรรมการ 
  ๑8.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดูแลการรับนักเรียนทุกวันและทุกข้ันตอน 

เพ่ือให้การรับนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

      (ลงชื่อ) 
       (นายพัชริน  ภูช่ยั) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

๒๗




