
    ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่ 67/๒๕๖6 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ทีจ่บชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จำกโรงเรียนหนองไผ่ 

  ------------------------------------------------------------ 
       ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 

ที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนหนองไผ่ ตำมประกำศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง กำรรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ลงวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6  
โดยรับสมัครนักเรียนที่แจ้งควำมประสงค์จะเรียนในแผนกำรเรียนตำมศักยภำพของนักเรียน เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินงำนรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
จำกโรงเรียนหนองไผ่ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง  
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖6 ที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนหนองไผ่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
๑.2 นำยจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์   เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
๑.10 นำยนิมิตร   ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และวินิจฉัยตัดสินใจกำรรับนักเรียนให้ด ำเนินไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมกำรรับนักเรียน ประกอบด้วย 

๒.๑ นำงน้ ำอ้อย คุณดี ประธำนกรรมกำร    
๒.๒ นำยรำชัย แก้วยศ รองประธำนกรรมกำร 
๒.3 นำงกุมำรี ทับทิมหล้ำ กรรมกำร 
2.4 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว กรรมกำร 
2.5 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 

/2.6 นำงกรรณิกำ... 



 ๒ 

 2.6 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
 2.7 นำงสำวพิมพ์พจี   สิงห์เส     กรรมกำร 
 2.8 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
 2.9 นำยสุทัศน์   อินต๊ะยศ              กรรมกำร  
 ๒.10 นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมกำรรับสมัครนักเรียนผ่ำนระบบออนไลน์      
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
จำกโรงเรียนหนองไผ่ ระหว่ำงวันที ่23 - 27 มกรำคม ๒๕๖6 ทีเ่วป็ไซต์โรงเรียนหนองไผ่ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  ประธำนกรรมกำร   

3.2 นำยยุทธนำ  นำอุดม   รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง   กรรมกำร 
๓.4 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์  กรรมกำร 
๓.5 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  กรรมกำร   
3.6 นำยณัฐวุฒิ   ชัยนอก   กรรมกำร  
3.7 นำยนิรุตต ์  มูลสี   กรรมกำร 
3.8 นำงสำยชล  พลสีดำ   กรรมกำร 
๓.9 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร  
3.10 นำยนรเศรษฐ์ แก้วขำว   กรรมกำร 
3.11 นำยธนกฤต ปทุมมำศ  กรรมกำร 

 ๓.12 นำยเฉลิมพร แสงกล้ำ   กรรมกำร 
๓.13 นำงเนตรนภำ แสงกล้ำ   กรรมกำร  

 3.14 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ   กรรมกำร 
3.15 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส   กรรมกำร 
๓.16 นำยชัยชนะ ทองมำ   กรรมกำร   
3.17 นำงสำวกำญจนำ สุดท ำนอง  กรรมกำร  
3.18 นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
3.19 นำยชลสิทธิ ์ ใสสะอำด  กรรมกำร 

 ๓.20 นำงน้ ำอ้อย คุณดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ครูทีป่รึกษำแจ้งขั้นตอนกำรรับสมัคร ให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครผ่ำนระบบ

ออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 มกรำคม ๒๕๖6 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือก และประกำศผลกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  
ที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จำกโรงเรียนหนองไผ่ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยจิตรภณ  ชมภู่   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.๓ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  กรรมกำร 
 ๔.4 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   กรรมกำร 
 ๔.5 นำงกุมำร ี  ทับทิมหล้ำ   กรรมกำร 

/๔.6 นำยรำชัย… 



๓ 

๔.6 นำยรำชัย แก้วยศ กรรมกำร 
4.7 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว กรรมกำร 
๔.8 นำยเฉลิมชัย พันแนบ  กรรมกำร 
4.9 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำร 
4.10 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 
4.11 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
4.12 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
4.13 นำยสุทัศน์  อินต๊ะยศ     กรรมกำร 
๔.14 นำงน้ ำอ้อย คุณดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่คัดเลือกนักเรียนให้ตรงตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดเพ่ือเข้ำเรียนแผนกำรเรียน 

1. วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ 2. วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์ 3. คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ
4. ภำษำอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ 5. ภำษำไทย - สังคมศึกษำ 6. ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน ระหว่ำงวันที่ 
1 - 10 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 ประกำศผลกำรคัดเลือกในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 ทีเ่วบ็ไซต์โรงเรียนหนองไผ่
และป้ำยนิเทศหน้ำอำคำรเพ็ญชมพู และรำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ในวันที่ 8 มีนำคม ๒๕๖6 มอบตัว
ในวันที่ 2 เมษำยน 2566
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ทีจ่บชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จำกโรงเรียนหนองไผ่ ประกอบด้วย

5.1 นำยนิมิตร   ตันติวโรดม ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงน้ ำอ้อย คุณดี รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำยรำชัย แก้วยศ กรรมกำร 
5.4 นำงสำวพรรณพร วงษแ์หวน กรรมกำร 
5.5 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  กรรมกำร 
5.6 นำยแดนชัย สิงห์สนิท กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.7 นำยธนกฤต ปทุมมำศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดสัมมนำให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ โครงสร้ำงหลักสูตรและ 

แผนกำรเรียน ขั้นตอนกำรรับสมัคร ประกำศผล รำยงำนตัว และมอบตัว ในวันที่ 12,19 มกรำคม 2566 
เวลำ 14.40 - 15.30 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดี 
ต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  19  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

    (ลงชื่อ) 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


