
 
ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที ่ ๓๕ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑  นางแนง่น้อย  เพ็งพันธ์   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางชิดชนก  สุภารัตน ์  กรรมการ 
๑.๓  นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
๑.๔  นายปวริศร ์  โตน้ า   กรรมการ 
๑.๕  นายคมสันติ ์  ดางาม   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖  นายสิทธา  เสาร์แดน  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

  
มีหน้ำที่  ก าหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ค าปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม
แก่คณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑  นายคมสันติ์  ดางาม   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางชิดชนก  สุภารัตน์  กรรมการ 
๒.๓  นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
๒.๔  นายปวริศร ์  โตน้ า   กรรมการ 
๒.๕  นางพัชรินทร์  ไม้เกษ   กรรมการ 
๒.๖  นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 

 
 
 
 

/๒.๗  นายสมควร... 
 



~ ๒ ~ 
 

๒.๗  นายสมควร  พ่อวงษ์   กรรมการ 
๒.๘  นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมการ 
๒.๙  นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี  กรรมการ 
๒.๑๐ นายนิธ ิ  ทองเปี่ยม  กรรมการ 
๒.๑๑ ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวชนิกานต ์ ศักดาณรงค์  กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๒.๑๕ นายสิทธา  เสาร์แดน  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๖ นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ประชุมวางแผนด าเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร ประกอบด้วย 
๓.๑  นายคมสันติ์  ดางาม   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางสาวชนิกานต ์ ศักดาณรงค์  กรรมการ 
๓.๓  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๓.๔  นางสาวธรีารัตน์ ตันเจริญ   กรรมการ 
๓.๕  นางอารีรัตน์  จ าปาจีน   กรรมการ 
๓.๖  นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ  กรรมการ 
๓.๗  นางสาวทิพามณี หาผล   กรรมการ 
๓.๘  นายกันตภณ  เรืองลั่น   กรรมการ 
๓.๙  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ   กรรมการ 
๓.๑๑ นายชชัวาลย ์  เทียมใหม่  กรรมการ 
๓.๑๒ นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๔ นางสาวนิธินันท ์ สมเผือก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดท าทะเบียนการรับสมัครนักเรียน สรุปการรับนักเรียนประจ าวัน และจัดท าป้ายแสดงข้อมูล
จ านวนนักเรียนที่รับสมัครแต่ละวัน 

 
 
 
 

/๒.  รวบรวมหลัก... 
 



~ ๓ ~ 
 

  ๒.  รวบรวมหลักฐานการรับสมัครนักเรียนจากกรรมการรับสมัครนักเรียนมาจัดเก็บให้เป็นระบบ 
  ๓.  รายงานข้อมูลการรับนักเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ รับทราบตามล าดับ 
  ๔.  จัดเตรียมใบสมัคร แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการรับสมัคร 
  ๕.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และบริกำร ประกอบด้วย 

๔.๑  นายทองสา  ทวีโชต ิ   ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 
๔.๓  นางนิรมิต  วงค์ภาดี   กรรมการ 
๔.๔  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   กรรมการ 
๔.๕  นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล  กรรมการ 
๔.๖  นางสาววริัด  ช่อดาว   กรรมการ 
๔.๗  นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง  กรรมการ 
๔.๘  นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
๔.๙  นายสุจริต  พุ่มไม้   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๐ นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดสถานที่รับสมัคร (ลานกีฬาในร่ม) จัดห้องสอบ จัดสถานที่รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
  ๒.  จัดท าป้ายต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมจัดเตรียมเครื่องเสียง 
  ๓.  ติดหมายเลขห้องสอบและเลขท่ีนั่งสอบ 
  ๔.  ติดประกาศต่าง ๆ และติดรายชื่อหน้าห้องสอบ 
  ๕.  จัดน้ าดื่มบริการผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียน 
 

๕.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๕.๑  นายกันตภณ  เรืองลั่น   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางสาวขวัญสุดา กองช้าง   กรรมการ 
๕.๓  นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการ 
๕.๔  นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ   กรรมการ 
๕.๕  นางสาววรรณนิศา นนทศักดิ์  กรรมการ 

/๕.๖  นางเอ้ือมพร... 
 
 
 
 
 



~ ๔ ~ 
 

๕.๖  นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๗  นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ๑.  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒.  ประชาสัมพันธ์การประกาศผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๓.  ประชาสัมพันธ์การมอบตัวนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๔.  ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๕.  จัดท าป้ายนิเทศ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  ๖.  บันทึกภาพกิจกรรม 
 

๖.  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน ประกอบด้วย 
 

ว/ด/ป คณะกรรมการรับสมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

คณะกรรมการรับสมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๓ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี 
๒. นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 
๓. นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ 

๑. นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชยั 
๒. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ 

๔ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวสุชญา  แสงฉลวย 
๒. นายวสันต์  ศรีเมือง 
๓. นางสาวขวัญสุดา  กองช้าง 

๑. นางสาวจันทร์สุดา  ท่อนเสาร์ 
๒. นางสาวทิพามณี  หาผล 

๕ พ.ค. ๖๓ ๑. นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา 
๒. นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 
๓. นางสาวอนัญญา  อัตนัย 

๑. นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ 
๒. นางสาวทิพามณี  หาผล 

๖ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ 
๒. นายวสันต์  ศรีเมือง 
๓. นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล 

๑. นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง 
๒. นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ 

๗ พ.ค. ๖๓ ๑. นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 
๒. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ 
๓. นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา 

๑. นางสาววิมลมาศ  สังฆะวัน 
๒. นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ 

 
/๘  พ.ค. ๖๓ 

 
 

 



~ ๕ ~ 
 

ว/ด/ป คณะกรรมการรับสมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

คณะกรรมการรับสมัคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

๘ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวธีรารัตน์  ตันเจริญ 
๒. นายวสันต์  ศรีเมือง 
๓. นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ 

๑. นางสาวนิธินันท์  สมเผือก 
๒. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์
อนันต์ 

 

๙ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวขวัญสุดา  กองช้าง 
๒. นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 
๓. นางสาวอนัญญา  อัตนัย 

๑. นางอรทัย  มาลยานนท์ 
๒. นางสาวนิธินันท์  สมเผือก 

 

๑๐ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ 
๒. นายวสันต์  ศรีเมือง 
๓. นางสาวขวัญสุดา  กองช้าง 

๑. นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ 
๒. นางสาวนิธินันท์  สมเผือก 

 

๑๑ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์
อนันต์ 
๒. นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 
๓. นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล 

๑. นางสาววิมลมาศ  สังฆะ
วัน 
๒. นายชัชวาลย์  เทียมใหม่ 

 

๑๒ พ.ค. ๖๓ ๑. นางสาววิภาดา  เจือจันทร ์
๒. นายวสันต์  ศรีเมือง 
๓. นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา 

๑. นางสาวนันทกานต์  
ค านวนวัย 
๒. นายชัชวาลย์  เทียมใหม่ 

 

 
มีหน้ำที่  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร / ด าเนินการรับสมัครนักเรียน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
สรุปยอดการรับสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

๗.  คณะกรรมกำรจัดท ำและจัดเก็บเอกสำรกำรมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย 
๗.๑  นายนิธ ิ   ทองเปี่ยม  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๗.๓  นางสาวทิพามณี  หาผล   กรรมการ 
๗.๔  นางสาวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ  กรรมการ 
๗.๕  นายชชัวาลย ์  เทียมใหม่  กรรมการ 
๗.๖  นางสาวชนิกานต ์  ศักดาณรงค์  กรรมการ 
๗.๗  นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๘  นางสาวนิธินันท ์  สมเผือก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดท าเอกสารการมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

/๒.  จัดท าค า... 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

  ๒.  จัดท าค าชี้แจงการรับมอบตัวนักเรียนให้แก่คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 
  ๓.  รวบรวมหลักฐานเอกสารการมอบตัวของนักเรียน โดยจัดเรียงเป็นห้องให้เรียบร้อย 
 
๘.  คณะกรรมกำรรับมอบตัว ประกอบด้วย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ห้อง คณะกรรมการตรวจเอกสาร เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา เก็บเงินค่าสมาคม 
๑ 

(๑๓๐๔) 
นายจิรวัฒน์  ครองยุต ิ นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป 

๒ 
(๑๒๐๔) 

นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง นางนิรมิต  วงค์ภาด ี นายไตรรงค์  ลิยะรตัน ์

๓ 
(๑๒๐๕) 

นายพิพากษา  สุทธินา นายสุจริต  พุ่มไม ้ นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง 

 
/๔. (๑๒๐๖)... 

 
 
 
 

ห้อง คณะกรรมการตรวจเอกสาร เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา เก็บเงินค่าสมาคม 
๑ 

(๑๓๐๔) 
นางสาวจินดา  คงเจรญิจิตติกุล นางสาวญาตมิา  โกไสยสุวรรณ นางเรวดี  เวียงอ าพล 

๒ 
(๑๓๐๕) 

นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมลูผล นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว 

๓ 
(๑๓๐๖) 

นางสาววิรัด  ช่อดาว นางสาววิภาพร  ธรรมสา นายสุพล  จันทร ี

๔ 
(๑๓๐๗) 

นางกฤษณี  สุริยาแสงศร ี นายปรีดา  ช่ืนกลิ่นธูป นายพิพากษา  สุทธินา 

๕ 
(๑๒๐๔) 

นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ นายสมควร  พ่อวงษ ์ นางสาววรรณนิศา  นนทศักดิ ์

๖ 
(๑๒๐๕) 

นางพัชรินทร์  ไม้เกษ นางสาววิภาดา  เจือจันทร ์ นางสาวจันทร์สดุา  ท่อนเสาร ์

๗ 
(๑๒๐๖) 

นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ นายสิทธา  เสาร์แดน นายจิรวัฒน์  ครองยุต ิ

๘ 
(๑๒๐๗) 

นางสาวประนอม  แฟงวัด นายอภินันท์  พลเยี่ยม นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง 

๙ 
(๑๒๐๘) 

นายนิธิ  ทองเปี่ยม นางอรทัย  มาลยานนท์ นางสาวกมลมาศ  ยูรักคณุ 



~ ๗ ~ 
 

ห้อง คณะกรรมการตรวจเอกสาร เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา เก็บเงินค่าสมาคม 
๔ 

(๑๒๐๖) 
นางสาวสิราวรรณ  เสีย่งบุญ นายอภินันท์  พลเยี่ยม นางสาววรรณนิศา  นนทศักดิ ์

๕ 
(๑๒๐๗) 

นางสาววิภาพร  ธรรมสา นางสาวปิยนุช  เหล่าชาต ิ นายเมธี  แปนเมือง 

๖ 
(๑๒๐๘) 

นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค ์ นางสาวสุภาวดี  มุ้ยจีน นายกันตภน  เรืองลั่น 

 
มีหน้ำที่  ๑. ตรวจเอกสารและหลักฐานการมอบตัว การกรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๒. รับเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าสมาคม พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ตามที่โรงเรียนก าหนด 
  ๓. สรุปจ านวนนักเรียนที่มามอบตัว ส่งที่วิชาการ 
  ๔. สรุปจ านวนเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าสมาคม ส่งทีก่ลุ่มการบริหารงานงบประมาณและงาน
บุคคล 
 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกองกลำง ประกอบด้วย 

๙.๑  นายคมสันติ์  ดางาม   ประธานกรรมการ 
๙.๒  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๙.๓  นายชชัวาลย ์  เทียมใหม่  กรรมการ 
๙.๔  นางสาวทิพามณี  หาผล   กรรมการ 
๙.๕  นักการภารโรงและแม่บ้าน    กรรมการ 
๙.๖  นางสาวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
๙.๗  นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๑. น าข้อสอบไปจัดส่งตามห้องสอบต่าง ๆ 
  ๒. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๓. ตรวจรับและเก็บรวบรวมข้อสอบเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 
  ๔. บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับคณะครูคุมสอบ 
 
 
 

/๑๐.  คณะกรรมการ... 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

๑๐.  คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ประกอบด้วย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓   

ห้องสอบที่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบคนที่ ๑ กรรมกำรก ำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
๑(๑๓๐๔) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ นางสาวสุชญา  สุภาพันธ ์
๒(๑๓๐๕) นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย นายสมควร  พ่อวงษ์ 
๓(๑๓๐๖) นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง นางสาววิรัด  ช่อดาว 
๔(๑๓๐๗) นายสุจริต  พุ่มไม้ นางสาวประนอม  แฟงวัด 
๕(๑๒๐๔) นายไตรรงค์  ลิยะรัตน์ นางสาวสุภาวดี  มุ้ยจีน 
๖(๑๒๐๕) นางสาวปิยนุช  เหล่าชาต ิ นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี 
๗(๑๒๐๖) นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค์ นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป 
๘(๑๒๐๗) นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล นายเมธี  แปนเมือง 
๙(๑๒๐๘) นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓   

ห้องสอบที่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบคนที่ ๑ กรรมกำรก ำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
๑(๑๓๐๔) นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป 
๒(๑๒๐๔) นางนิรมิต  วงค์ภาดี นางสาวสิราวรรณ  เสี่ยงบุญ 
๓(๑๒๐๕) นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี นายสิทธา  เสาร์แดน 
๔(๑๒๐๖) นางสาวธีรารัตน์  ตันเจริญ นายนิธิ  ทองเปี่ยม 
๕(๑๒๐๗) นางเรวดี  เวียงอ าพล นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล 
๖(๑๒๐๘) นายสุพล  จันทรี นายกันตภณ  เรืองลั่น 

มีหน้ำที่  ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
 

๑๑. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ จัดท าคะแนนและประกาศผล ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นายคมสันติ์  ดางาม   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นางพัชรินทร์    ไม้เกษ   กรรมการ 
๑๑.๓  นางนิรมิต    วงค์ภาดี   กรรมการ 
๑๑.๔  นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการ 
๑๑.๕  นางสาวสชุญา    สุภาพันธ์  กรรมการ 
๑๑.๖  นายเกียรติศักดิ์   จันทร์อุป  กรรมการ 

/๑๑.๗  นางสาว... 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 
 

๑๑.๗  นางสาวประนอม  แฟงวัด   กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๙ นายชชัวาลย ์  เทียมใหม่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ตรวจข้อสอบ จัดท าคะแนนพร้อมประกาศผลการสอบ 
 

๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร ประกอบด้วย 
๑๒.๑  นายปวริศร ์  โตน้ า   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นางเรวด ี  เวียงอ าพล  กรรมการ 
๑๒.๓  นายสุพล  จันทรี   กรรมการ 
๑๒.๔  นายเมธ ี  แปนเมือง  กรรมการ 
๑๒.๕  นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป และการจราจร 
 

๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
๑๓.๑  นางชิดชนก  สุภารัตน์  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒  นางสาวอุษณา  ข าดี   กรรมการ 
๑๓.๓  นางสาวรมิดา  บุญทา   กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี  กรรมการ 
๑๓.๕  นายสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมการ 
๑๓.๖  นางจิรนันท ์  คันธีสาร   กรรมการ 
๑๓.๗  นางสาววิมลมาศ สังฆะวัน   กรรมการ 
๑๓.๘  ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๓.๙  นางสุกัลยา  ค านวณวัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๑๐ นางสาวดวงพร  ไชยรุตม์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสาร/ใบเสร็จในการเก็บเงินค่าเทอม/อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน 
 

๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดกรองนักเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอารีรัตน์  จ าปาจีน   กรรมการ 
๑๔.๓  นางจินดามัย  ชินนอก   กรรมการ 

/๑๔.๔ นางสาว... 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

๑๔.๔  นางสาวนวุดี  ผิวเหลือง  กรรมการ 
๑๔.๕  นายวสันต์  ศรีเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  คัดกรองนักเรียนเรียนรวมที่มาสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิและรับรำยงำนตัว ประกอบด้วย 

๑๕.๑  นายปวริศร ์  โตน้ า   ประธานกรรมการ 
๑๕.๒  นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ  รองประธานกรรมการ 
๑๕.๓  หวัหน้าระดับทุกระดับ    กรรมการ 
๑๕.๔  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 
๑๕.๕  ครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  กรรมการ 
๑๕.๖  นางสาวขวัญสุดา กองช้าง   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๗  นางสาวปิยนุช  เหล่าชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ๑.  ตรวจคัดกรอง พร้อมวัดอุณหภูมิผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียนในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
  ๒.  รับรายงานตัวผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๙.๐๐ น.           
ณ ลานกีฬาในร่ม  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) 
  ๓.  จัดล าดับผู้ปกครองในการเข้ามอบตัวในชั้นเรียน 
  ๔.  อ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการมอบตัว 
 

๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๖.๑  นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ  ประธานกรรมการ 
๑๖.๒  นางสาวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ  กรรมการ 
๑๖.๓  นายนิธ ิ  ทองเปี่ยม  กรรมการ 
๑๖.๔  นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์  กรรมการ 
๑๖.๕  นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

/ให้คณะกรรมการ... 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

  (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 


