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                                                   ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                        ที่ 86/๒๕๖6 
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

            ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6  
                                   ------------------------------------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
ตำมประกำศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง กำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 
ลงวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย       
          อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 ดังนี้          
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.2 นำยจิตรภณ   ชมภู ่   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  สำรสิทธิ ์   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 ๑.10 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจกำรรับนักเรียนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมกำรรับนักเรียน ประกอบด้วย 

2.๑ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   รองประธำนกรรมกำร 

 2.3 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ   กรรมกำร  
 ๒.4 นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำร 
 ๒.5 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ   กรรมกำร 
 2.6 นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว   กรรมกำร 
 2.7 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมกำร 

2.8 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน   กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ   กรรมกำร 
          /2.10 นำงกรรณิกำ...   
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 2.10 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร       
 2.11 นำงสำวพิมพ์พจี  สิงห์เส     กรรมกำร 
 2.12 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
 2.13 นำยสุทัศน์  อินต๊ะยศ               กรรมกำร 
 ๒.14 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมใบสมัคร ใบมอบตัว เอกสำร และวัสดุ - อุปกรณ์ที่เก่ียวกับกำรรับสมัครนักเรียน 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยนิรุตต์  มูลสี    ประธำนกรรมกำร 
 ๓.2 นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก    รองประธำนกรรมกำร 

3.3 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง   กรรมกำร 
3.4 นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำร 
3.5 นำยชัยชนะ  ทองมำ    กรรมกำร 
๓.6 นำงมณี  ด้วงนิล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่ออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์ จัดสถำนที่รับสมัคร รำยงำนตัว และกำรมอบตัว ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
จัดโต๊ะสอบห้องละ 30 ตัว 6 แถว ๆ ละ 5 ตัว ณ อำคำรพุฒนภำ พฤกษำพรรณ และพรำวภัสสร ประสำนงำน 
จ ำนวนห้องสอบกับคณะกรรมกำรกลำงในกำรสอบ และป้ำยประกำศผลสอบ  
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 4.๑ ว่ำที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์   ประธำนกรรมกำร    
 4.2 นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย   รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร   กรรมกำร 
 4.4 นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำร 
 4.5 นำยนิกร  หล้ำน้อย    กรรมกำร 
 4.6 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครทำงเว็ปไซต์โรงเรียน ปิดประกำศก ำหนดกำรต่ำง ๆ ให้นักเรียน  
และผู้ปกครองรับทรำบก่อนและช่วงด ำเนินกำรรับสมัคร ระหว่ำงกำรสอบ กำรรำยงำนตัวและกำรมอบตัว 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย 
 5.๑ นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ ์   ประธำนกรรมกำร 
 5.๒ นำยสุวรรณ  กันแพงศรี   รองประธำนกรรมกำร 
 5.๓ นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมกำร 
 5.4 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำต ิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในกำรป้องกันตำมมำตรกำรโรงเรียนให้ควำมช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วย 
ตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันมอบตัว 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ประกอบด้วย 

6.1 วิชำวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย       
  6.1.1 นำงอรวรรณ  อำนพรหม  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  6.1.2 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์ 
  6.1.3 นำงสำวพิมพ์พจี  สิงห์เส 

/6.2 วชิำคณิตศำสตร์... 
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6.2 วิชำคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย       

  6.2.1 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  6.2.2 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ        
  6.2.3 นำงสำวหัชชพร  อินทร์รจนำ 

6.3 วิชำภำษำไทย ประกอบด้วย       
  6.3.1 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  6.3.2 นำงสำยรุ้ง  นลิมูล         
  6.3.3 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุรวิงษ์  

6.4 วิชำภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย       
  6.4.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  6.4.2 นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สวุรรณ        
  6.4.3 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม 

6.5 วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประกอบด้วย       
  6.5.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  6.5.2 นำงญำตำ  ศรีโคตร         
  6.5.3 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ประกอบด้วย 

7.1 วิชำวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย       
  7.1.1 นำงอรวรรณ  อำนพรหม  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.1.2 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง         
  7.1.3 นำงสำยชล  พลสีดำ    

7.2 วิชำคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย       
  7.2.1 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.2.2 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้         
  7.2.3 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ 

7.3 วิชำภำษำไทย ประกอบด้วย       
  7.3.1 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.3.2 นำงสำวนิตยำ  ชำตินนัท์        
  7.3.3 นำยธนกฤต  ปทุมมำศ 

7.4 วิชำภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย       
  7.4.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.4.2 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ         
  7.4.3 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ 

7.5 วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประกอบด้วย       
  7.5.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.5.2 นำยนิรุตต์  มูลส ี   
  7.5.3 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง 

/7.6 วชิำภำษำจีน... 
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7.6 วิชำภำษำจีน ประกอบด้วย       

  7.6.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  7.6.2 นำยชวุฒิ  มำกม่ิง         
  7.6.3 นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม 

มีหน้ำที ่ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก วิชำละ ๔๐ ข้อ (วิชำภำษำไทย 
ปรนัย ๓๕ ข้อ และข้อเขียน ๕ ข้อ และวิชำคณิตศำสตร์ปรนัย 20 ข้อ และข้อเขียน ๕ ข้อ) ส่งข้อสอบ 
ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จะคัดเลือกและหลอมรวมข้อสอบ 
ส่งข้อสอบพร้อมเฉลยและไฟล์ ให้กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ภำยในวันที่ 7 มีนำคม 2566    
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำข้อสอบ ประกอบด้วย      
 8.1 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   ประธำนกรรมกำร 

8.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย   กรรมกำร 

 8.4 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย   กรรมกำร 
8.5 นำงสำวขนษิฐำ  อยู่ข้ำงแรม   กรรมกำร 
8.6 นำงสำวพิมพ์พจี  สิงห์เส   กรรมกำร  
8.7 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่รบัข้อสอบจำกคณะกรรมกำรออกข้อสอบ โรเนียวข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุซองตำมจ ำนวน 
นักเรียนในแต่ละห้องสอบควบคุมกำรจัดท ำข้อสอบให้เป็นควำมลับ  
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยเก็บและรักษำข้อสอบ ประกอบด้วย   
 9.๑ นำยจิตรภณ   ชมภู ่    ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   กรรมกำร 

9.3 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเก็บและรักษำข้อสอบ ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  

สอบในวันที่ 25 มีนำคม ๒๕๖6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบในวันที่ 26 มีนำคม 2566 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรสอบ ประกอบด้วย   
 10.๑ นำงสกุลยำ  พรมเท้ำ   ประธำนกรรมกำร 
 10.๒ นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง   รองประธำนกรรมกำร 

10.3 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว   กรรมกำร 
10.4 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   กรรมกำร 

 10.5 นำงอรวรรณ  อำนพรหม   กรรมกำร 
10.6 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย   กรรมกำร 

 10.7 นำยนะรงค์  ทองน้อย   กรรมกำร 
10.8 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำติ   กรรมกำร  
10.9 นำยเฉลิมพร  แสงกล้ำ   กรรมกำร 
10.10 นำงเพลินทิพย์  โล่หส์ุวรรณ  กรรมกำร 
10.11 นำงเนตรนภำ  แสงกล้ำ   กรรมกำร 
10.12 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร  กรรมกำร 

/10.13 นำงสำวขนิษฐำ...   
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10.13 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่เตรียมอุปกรณ์กำรสอบ รับ - ส่งข้อสอบ ติดรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำมห้องสอบ รับข้อสอบ 

จำกคณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ รับและส่งมอบข้อสอบแก่คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ รับคะแนนสอบ 
ที่ตรวจเสร็จแล้ว รวมคะแนนและส่งผลให้คณะกรรมกำรประกำศผลสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ในเขตพ้ืนที่บริกำร 
และท่ัวไปในวันที่ 29 มีนำคม ๒๕๖6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประกำศผลสอบในวันที่ 30 มีนำคม ๒๕๖6 
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับกำรสอบและตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย   
 11.๑ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม     ประธำนกรรมกำร 

11.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์    รองประธำนกรรมกำร 
 11.3 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร   กรรมกำร 

11.4 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง   กรรมกำร  
11.5 นำงพวงรัตน์  จิตอำร ี   กรรมกำร 
11.6 นำงอรสำ  เสำโกมุท   กรรมกำร 
11.7 นำงวนิดำ  สำริสิทธิ ์   กรรมกำร 
11.8 นำยรชฏ  แก้วเกิด    กรรมกำร    
11.9 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี   กรรมกำร 
11.10 นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์   กรรมกำร 
11.11 นำงสำวสวุรรณี  ภู่ชยั   กรรมกำร 
11.12 นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำร 
11.13 นำงสำวจิตรวด ี ภักดีสำร   กรรมกำร 
11.14 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด  กรรมกำร 
11.15 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำร      
11.16 นำงวีรนุช  ทองน้อย   กรรมกำร  
11.17 นำยธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก  กรรมกำร 
11.18 นำยนภัส  บุญเสริม   กรรมกำร 
11.19 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร  กรรมกำร  
11.20 นำยธนกฤต  ปทุมมำศ   กรรมกำร 
11.21 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้   กรรมกำร 
11.22 นำยพิชญุตม์  เทียนเที่ยง   กรรมกำร 
11.23 นำยชวุฒิ  มำกมิ่ง   กรรมกำร 
11.24 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสรุิวงษ์  กรรมกำร 
11.25 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
11.26 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์   กรรมกำร 
11.27 นำงสำวศิริวรรณ  ศิรสิุขประเสริฐ  กรรมกำร 
11.28 นำงสำวนุชนำฏ  พันแนบ   กรรมกำร 
11.29 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที.่.. 
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  มีหน้ำที ่รับข้อสอบ จัดที่นั่งสอบ ให้นักเรียนลงชื่อเข้ำสอบรวบรวมกระดำษค ำตอบ ควบคุมกำรสอบและ
ตรวจข้อสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ในวันที่ 25 มีนำคม ๒๕๖6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในวันที่ 26 มีนำคม 
๒๕๖6 ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตรวจข้อสอบ 
ทุกรำยวิชำที่คุมสอบแล้วน ำส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรสอบ ณ ห้องวัดและประเมินผล 
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยกรอกข้อมูลใบสมัคร รำยงำนผล ประกำศผล มอบตัวกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในแต่ละวันและทุกขั้นตอน ประกอบด้วย  

12.๑ นำยจิตรภณ  ชมภู ่    ประธำนกรรมกำร 
 12.๒ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   รองประธำนกรรมกำร 

12.3 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ   กรรมกำร 
 12.4 นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำร 
 12.5 นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว   กรรมกำร 
 12.6 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 

12.7 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมกำร 
12.8 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ   กรรมกำร 

 12.9 นำงสำวพิมพ์พจี  สิงห์เส     กรรมกำร 
 12.10 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
 12.11 นำยสุทัศน์  อินต๊ะยศ               กรรมกำร  
 12.12 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่กรอกข้อมูลในใบสมัคร รำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนในแต่ละวัน รำยงำนผลทุกขั้นตอน 
ของกำรรับนักเรียน ณ ห้องทะเบียนนักเรียน น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือประกำศผลทุกประเภท รำยงำนผล 
ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เตรียมเอกสำรมอบตัว และกำรเรียกตัวส ำรองในกำรมอบตัวกรณีท่ีตัวจริงสละสิทธิ์ ณ หอประชุมสมำนฉันท์  
๑3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียน ประกอบด้วย 
 ๑3.๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
     13.1.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน  ประธำนกรรมกำร 

   13.1.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   รองประธำนกรรมกำร 
   13.1.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ   กรรมกำร 
   13.1.4 นำงสำยรุ้ง  นิลมลู   กรรมกำร 
   13.1.5 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
   13.1.6 นำงดวงจันทร์  สงิห์โสภำ  กรรมกำร 

      13.1.7 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ  กรรมกำร 
        13.1.8 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร   กรรมกำร 

   13.1.9 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท   กรรมกำร 
      13.1.10 นำงสำวหชัชพร  อินทร์รจนำ  กรรมกำร 

   13.1.11 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
   13.1.12 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 

/13.1.13 นำงสำวปวีณำ...   
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   13.1.13 นำงสำวปวีณำ  มณทำทิพย์  กรรมกำร  
   13.1.14 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑3.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
     13.2.1 นำยยุทธนำ  นำอุดม   ประธำนกรรมกำร 

   13.2.2 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์     รองประธำนกรรมกำร 
   13.2.3 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง  กรรมกำร 
   13.2.4 นำยนพดล  พลกลำง   กรรมกำร 
   13.2.5 นำงสำวกิยำมนต์  บุตรตรีสำร  กรรมกำร 
   13.2.6 นำยนิกร  หล้ำน้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑3.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
     13.3.1 นำงปรำรถนำ  บุญนำค  ประธำนกรรมกำร 

   13.3.2 นำยศุภชัย  อำนพรหม    รองประธำนกรรมกำร 
   13.3.3 นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม  กรรมกำร 
   13.3.4 นำยนรเศรษฐ์  แก้วขำว  กรรมกำร 
   13.3.5 นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม  กรรมกำร 
   13.3.6 นำยนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์  กรรมกำร 

      13.3.7 นำงสำวกนกกำญจน์  กำระเกษ  กรรมกำร 
   13.3.8 นำงสำวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑3.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
     13.4.1 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
        13.4.2 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ    รองประธำนกรรมกำร 

   13.4.3 นำงสำวรินญภัช  มิไพทูล  กรรมกำร 
   13.4.4 นำยจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชำกุล  กรรมกำร  
   13.4.5 นำงสำยชล  พลสดีำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

             มีหน้ำที่ รับสมัครนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่สมัครเรียน ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
และสรุปจ ำนวนนักเรียนที่สมัครแยกชำย หญิงลงในใบสรุปกำรรับสมัครในแต่ละวัน และน ำส่งสรุปข้อมูล 
กำรสมัครเรียน ณ ห้องทะเบียนนักเรียน          
๑4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวนักเรียน ประกอบด้วย 

14.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ในวันที่ 29 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย   
     14.1.1 นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์  ประธำนกรรมกำร 

   14.1.2 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร  รองประธำนกรรมกำร 
   14.1.3 นำงสำยรุ้ง  นิลมลู   กรรมกำร 
   14.1.4 นำงดวงจันท์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
   14.1.5 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย      กรรมกำร 
   14.1.6 นำงสำวหชัชพร  อินทร์รจนำ  กรรมกำร 
   14.1.7 นำงสำยชล  พลสดีำ   กรรมกำร 
   14.1.8 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 14.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในวันที่ 30 มีนำคม ๒๕๖6 ประกอบด้วย   
        14.2.1 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร     ประธำนกรรมกำร 

   14.2.2 นำงวีรนุช  ทองน้อย   รองประธำนกรรมกำร 
   14.2.3 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ  กรรมกำร 
   14.2.4 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมกำร 
   14.2.5 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์  กรรมกำร 
   14.2.6 นำงสำวจิตรวดี  ภักดีสำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่ รับเอกสำรใบรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวและสรุปจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ- 

ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ที่มำรำยงำนตัว ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
๑5. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับมอบตัวนักเรียน  
 15.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ในวันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖6 ประกอบด้วย   
     15.1.1 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง     ประธำนกรรมกำร 

   15.1.2 นำงวนิดำ  สำรสทิธิ์   รองประธำนกรรมกำร 
   15.1.3 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์  กรรมกำร 
   15.1.4 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
   15.1.5 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
   15.1.6 นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม  กรรมกำร 
   15.1.7 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร     กรรมกำร 
   15.1.8 นำยธนกฤต  ปทุมมำศ   กรรมกำร 
   15.1.9 นำยนะรงค์  ทองน้อย   กรรมกำร 
   15.1.10 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 
   15.1.11 นำงสำวกิยำมนต์  บุตรตรีสำร  กรรมกำร 
   15.1.12 นำยธวัชชัย  แก้วเมืองปัก  กรรมกำร 
   15.1.13 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำติ  กรรมกำร 
   15.1.14 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ กรรมกำร 
   15.1.15 นำงเนตรนภำ  แสงกล้ำ  กรรมกำร 
   15.1.16 นำยนภัส  บุญเสริม   กรรมกำร 
   15.1.17 นำงสำวรินญภชั  มิไพทูล  กรรมกำร 
   15.1.18 นำยพิชญุตม์  เทียนเที่ยง  กรรมกำร 
   15.1.19 นำยจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำร 
   15.1.20 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 
   15.1.21 นำยนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์  กรรมกำร 
   15.1.22 นำยนพดล  พลกลำง   กรรมกำร 
   15.1.23 นำงสำวนุชนำฏ  พันแนบ  กรรมกำร 
   15.1.24 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/15.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4… 
 
 



- ๙ - 
          15.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ในวันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖6 ประกอบด้วย   

   15.2.1 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ    ประธำนกรรมกำร 
   15.2.2 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว  รองประธำนกรรมกำร 
   15.2.3 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี     กรรมกำร 
   15.2.4 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำร 
   15.2.5 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  กรรมกำร 
   15.2.6 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
   15.2.7 นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 
   15.2.8 นำยศุภชัย  อำนพรหม   กรรมกำร 
   15.2.9 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง  กรรมกำร 
   15.2.10 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด  กรรมกำร 
   15.2.11 นำยชวุฒิ  มำกม่ิง   กรรมกำร 
   15.2.12 นำงสำวกนกกำญจน์  กำระเกษ กรรมกำร 
   15.2.13 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
   15.2.14 นำยนรเศรษฐ์  แก้วขำว   กรรมกำร 
   15.2.15 นำยเฉลิมพร  แสงกล้ำ  กรรมกำร 
   15.2.16 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ  กรรมกำร 
   15.2.17 นำงสำวศิริวรรณ  ศิริสุขประเสริฐ กรรมกำร 
   15.2.18 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที่ ตรวจเอกสำร หลักฐำนกำรรับมอบตัวนักเรียน ลงชื่อในใบมอบตัวและสรุปจ ำนวน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ที่มำมอบตัวแยกชำย หญิงในแต่ละประเภท  
ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 
๑6. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย  
    ๑6.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย     ประธำนกรรมกำร 
    16.2 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร   รองประธำนกรรมกำร 
    16.3 นำยนพดล  พลกลำง   กรรมกำร  

   16.4 นำยนนท์ปวิช  เที่ยงดีฤทธิ์  กรรมกำร 
    ๑6.5 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
    ๑6.6 นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่บันทึกภำพระหว่ำงกำรรับสมัครนักเรียน กำรสอบ กำรรำยงำนตัวและกำรมอบตัว 
๑7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย 
    17.1 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์  ประธำนกรรมกำร 

   17.2  นำยมำนะ  บุญเกิด   รองประธำนกรรมกำร 
   17.3 นำงสำวดวงกมล  ธปูหอม  กรรมกำร 
   17.4 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์   กรรมกำร 
   17.5 นำงสำวนุชนำฎ  พันแนบ   กรรมกำร 
   17.6 นำงสมพิษ  สุทธะ   กรรมกำร 

/17.7 นำงสำวอสมำภรณ์...   



- ๑๐ -
 17.7 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำง ให้กับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ และน้ ำดื่มให้นักเรียน 
กับผู้ปกครองในวันมอบตัว 
๑8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 

  ๑8.๑ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  ประธำนกรรมกำร 
  ๑8.๒ นำยสรุัตน์ชัย  พรมเท้ำ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๑8.3 นำงอรวรรณ  อำนพรหม  กรรมกำร 
  ๑8.4 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ออกแบบกำรประเมินผล ประมวลผลกำรประเมินในภำพรวมทั้งหมดของกำรรับนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 และสรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๑9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 

  ๑9.๑ นำยจิตรภณ  ชมภู ่ ประธำนกรรมกำร 
  ๑9.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม รองประธำนกรรมกำร 
  19.3 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ กรรมกำร 
  19.4 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ กรรมกำร 
  ๑9.5 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี กรรมกำร 
  ๑9.6 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดูแลกำรรับนักเรียนทุกวันและทุกข้ันตอน 

เพ่ือให้กำรรับนักเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  24  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

      (ลงชื่อ) 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง)         
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


