
 
 
 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรยีนช ำนำญสำมคัคีวิทยำ 
ที่ 35/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้ำศกึษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ปีกำรศกึษำ 2563 

………………………………………………… 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร
นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) และประเภท
โควตา ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 อาศัยอ านาจตาม
ความมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 และตามมาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  
  1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1  นายสันติ  มุกดาสนิท             ประธานกรรมการ 
1.2  นายมาโนช  ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 

          1.3  นายวรพจน์  กรณวงศ ์   กรรมการ 
1.4  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์               กรรมการ 
1.5  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการ 
1.6  นางสาวสมปอง  พรามเอก   กรรมการ 

         1.7  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมการ 
 1.8  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   กรรมการ 
 1.9  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  ให้ผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
   2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

    2.1  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  
(MEP) วันที่ 22 – 26 กุมภำพันธ์  2563             

คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2563 
    1.  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน  ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวอรพินท ์ มีกุญชร  กรรมการ 
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      คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันอาทิตยท์ี่  23  กุมภาพันธ์  2563 
          1.  นางมัทนา  ครอบครอง  ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์           กรรมการ 
       คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันจันทร์ที ่ 24  กุมภาพันธ์  2563 
            1.  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวเกศกนก   สิทธิพงศ์            กรรมการ 

                   คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2563 
            1.  นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาววิลาวัลย ์ เกียรติถนอมกิจ       กรรมการ 
         คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันพุธที ่ 26  กุมภาพันธ์  2563 
            1.  นางสาวรัชฏาพร  ศรีวิชัย         ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กลุ  กรรมการ 

             2.2  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ประเภทโควตำ           
วันที่  22 – 26 กุมภำพันธ์  2563 
              คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันเสาร์ที ่ 22  กุมภาพันธ์  2563 
                     1.  นางสัจจา  ช่างต่อ                       ประธานกรรมการ 
                     2.  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน              กรรมการ 
               คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันอาทิตยท์ี่  23  กุมภาพันธ์  2563 

            1.  นางนิตยา  อภิญ           ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน           กรรมการ 
       คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันจันทร์ที ่ 24  กุมภาพันธ์  2563 
            1. นางสายชล  ต่ายนิล        ประธานกรรมการ 
           2. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง            กรรมการ 

                   คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2563 
            1.  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง  ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ          กรรมการ 
         คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน วันพุธที่  26  กุมภาพันธ์  2563 
            1.  นางจุฑา  ประกอบกิจ                  ประธานกรรมการ 
            2.  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง           กรรมการ 

2.3  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
วันที่  21 - 25  มีนำคม  2563 

วันเสำร์ที่  21  มีนำคม  2563 
           นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ                        ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาต ิ   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ   กรรมการ 
4.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
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5.  นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร                    กรรมการ  
6.  นางสาวนันทพร  บุญประถม                      กรรมการ        
7.  นางสาวรัตติยา  จันทคาม                         กรรมการ      
8.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   กรรมการ 
9. นางสาวเมธินี  พัดทอง                     กรรมการ 
10. นางสาวชนาธิป  เดชศร ี   กรรมการและเลขานุการ 

      วันอำทิตย์ที่  22  มีนำคม  2563 
                   นำงสำวอภันตรี  ฉลอง                           ที่ปรึกษำ 

1.  นางดวงกมล  พรพลานามัย   ประธานกรรมการ 
2.  นางวิลาสินี  อุดแก้ว       รองประธานกรรมการ 
3.  นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์   กรรมการ 

 4.  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   กรรมการ 
5.  นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน   กรรมการ    
6.  นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา   กรรมการ  
7.  นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ      กรรมการ 
8.  นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์        กรรมการ 
9.  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   กรรมการ 
10. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี            กรรมการและเลขานุการ                 

       วันจันทร์ที่  23  มีนำคม  2563 
                   นำยวรพจน์  กรณวงศ์                             ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์              ประธานกรรมการ  
2.  นายก้องเกียรติ  ทองอ้น                    รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม            กรรมการ 
4.  นางจุฑารัตน์  เกิดทอง                            กรรมการ      
5.  นายค านวน  วงศ์จนัทร์                          กรรมการ 

   6.  นายสมนึก  โสมล                                 กรรมการ 
7.  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม   กรรมการ  

                   8.  นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา         กรรมการ            
                   9.  นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ                       กรรมการและเลขานุการ 
       วันอังคำรที ่ 24  มีนำคม  2563 

นำยมำโนช  ครอบครอง                          ที่ปรึกษำ 
 1.  นายสายัณห์  ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   รองประธานกรรมการ 
                   3.  นางกุลธิดา  ถินกลั่น                         กรรมการ 

4.  นางบุญญารัศม์ิ  จันทคาม           กรรมการ 
   5.  นายชัยพัฒน์  ราญรอน   กรรมการ 
   6.  นางสาวสุปรียา  อินองการ                   กรรมการ 
   7.  นางสาวลลิตา  รสธรรม   กรรมการ 

8.  นายกฤษฎา  นาหมื่น            กรรมการ 
  9.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี                กรรมการและเลขานุการ 
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      วันพุธที่  25  มีนำคม  2563 
                   นำงสำวสมปอง  พรำมเอก                       ที่ปรึกษำ 

 1.  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
 2.  นายคมกริช  ซ้อนบุญ                       รองประธานกรรมการ 
         3.  นางชบา  เมืองค า              กรรมการ 

4.  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ   กรรมการ 
5.  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 
6.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ   กรรมการ 
7.  นายนคร  สร้อยสน         กรรมการ 
8.  นางสาวสราลี  งามดี    กรรมการ 
9.  นางศิรัญญา  วงษ์ซ้ิม    กรรมการและเลขานุการ 

         หน้ำที ่  1.  ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลการสมัคร  

2.  รับสมัครนักเรียน ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.  ตรวจเอกสารประกอบการรับสมัคร ออกบัตร 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบวัดควำมรู้เพื่อจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้น

มัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
  1.  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 

2.  นายสายัณห์  ศรีขวัญ    กรรมการ 
3.  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์     กรรมการ  

  4.  นางดวงกมล  พรพลานามัย   กรรมการ 
  5.  นางมัทนา  ครอบครอง   กรรมการ 
  6.  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการ 
  7.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1.  ประสานการด าเนินการออกข้อสอบวัดความรู้  พร้อมเฉลยเพื่อจัดห้องเรียน 4 วิชา 

ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
2.  ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    

       -  การออกข้อสอบ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ 
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

     -  เป็นข้อสอบแบบปรนัย     
  ตารางสอบวันเสาร์ที่   7  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการ
ห้องเรียนพเิศษ (MEP)   
 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม ใช้เวลำสอบ เวลำสอบ 
คณิตศาสตร์ 50 50 นาที 09.00 – 09.50 น. 
ภาษาไทย 50 30 นาที 09.50 – 10.20 น. 

พัก 10 นาที 10.20 – 10.30 น. 
วิทยาศาสตร์ 50 50 นาที 10.30 – 11.20 น. 
ภาษาอังกฤษ 50 30 นาที 11.20 – 11.50 น. 
สอบสัมภาษณ์ 50 - 13.00 – 16.00 น. 
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ตารางสอบวันเสาร์ที ่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม ใช้เวลำสอบ เวลำสอบ 
คณิตศาสตร์ 50 50 นาที 09.00 – 09.50 น. 
ภาษาไทย 50 30 นาที 09.50 – 10.20 น. 

พัก 10 นาที 10.20 – 10.30 น. 
วิทยาศาสตร์ 50 50 นาที 10.30 – 11.20 น. 
ภาษาอังกฤษ 50 30 นาที 11.20 – 11.50 น. 

 

3.  ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
     -  การออกข้อสอบ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และ 

สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     -  เป็นข้อสอบแบบปรนัย   

  ตารางสอบวันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม ใช้เวลำสอบ เวลำสอบ 
คณิตศาสตร์ 50 50 นาที 09.00 – 09.50 น. 
ภาษาไทย 50 30 นาที 09.50 – 10.20 น. 

พัก 10 นาที 10.20 – 10.30 น. 
วิทยาศาสตร์ 50 50 นาที 10.30 – 11.20 น. 
ภาษาอังกฤษ 50 30 นาที 11.20 – 11.50 น. 

 

  4.  จัดท าข้อสอบ  ห้องละ  30  ชุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)   
จ านวน 2 ห้องสอบ, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 ห้องสอบและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 9 ห้องสอบ 
                    5.  ส่งข้อสอบให้หัวหน้างานวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษ     
(MEP)  ภายในวันพุธที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2563  และข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่4  ภายในวันพุธที ่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2563 
          4.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบและควบคุมกำรสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ  (MEP)  ประกอบด้วย 
            4.1  นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ               ประธานกรรมการ 

      4.2  นายณัฐพล  บุญสละ            กรรมการ 
      4.3  นายนิกร  คงอินทร์                   กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้ำที่ 1.  ประสานงานและด าเนินการคุมสอบนักเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา         
วันเสาร์ที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 – 11.50 น. 
  2.  บันทึกคะแนนสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  3.  จัดท าบัญชีคะแนนสอบ    
          5.  คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์  ประกอบด้วย 
            5.1  นายสันติ  มุกดาสนิท   ประธานกรรมการ 

    5.2  นางมัทนา  ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 
    5.3  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์   กรรมการ 
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    5.4  Miss.Varsha  Tryambak  Borse  กรรมการ 
    5.5  Mr.Jayeshkumar  Chhari   กรรมการ 
    5.6  Miss.Aloha  Veibs  M.Febian          กรรมการ 
    5.7  Miss.Nolyn  Grace  E.Luciano    กรรมการ 
    5.8  Miss Loura  May  Cruz              กรรมการ  

5.9  นางสาวอรพินท์  มีกุญชร                  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  สอบสัมภาษณ์นักเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  วันเสาร์ที่  7  มีนาคม   

พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
          6.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว  มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 1  โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  (MEP)  และประเภทโควตำ  ประกอบด้วย 

   6.1  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
 6.2  นางมัทนา  ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 

6.3  นางสัจจา  ช่างต่อ    กรรมการ 
   6.4  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   กรรมการ 
   6.5  นางกุลธิดา  ถินกลั่น    กรรมการ 

6.6  นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์   กรรมการ 
   6.7  นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชยั   กรรมการ 
   6.8  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   กรรมการ 
 6.9  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการและเลขานุการ 
   6.10  นางสาวชลธิชา  กุลฑลบุตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              มีหน้ำที ่ 1.  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง   
ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
                         2.  จัดท าเอกสารการเก็บเงินระดมทรัพยากร 
      3.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
       7.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดควำมรูเ้พ่ือจัดหอ้งเรียน  ประกอบด้วย 
  7.1  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
  7.2  นางสัจจา  ช่างต่อ    รองประธานกรรมการ 
  7.3  นางสายชล  ต่ายนิล    กรรมการ 
  7.4  นางนิตยา  อภิญ    กรรมการ 
  7.5  นางจุฑา  ประกอบกิจ            กรรมการ 
                     7.6  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง                       กรรมการ 
                     7.7  นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ  กรรมการ 
  7.8  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
  7.9  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   กรรมการ 
  7.10  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   กรรมการ 

7.11  นายรัชพล  เที่ยงดี    กรรมการและเลขานุการ 
  7.12  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่1.  ประสานงานและด าเนินการสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  2.  บันทึกคะแนนสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  3.  จัดท าบัญชีคะแนนสอบ  
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  8.  คณะกรรมกำรควบคุมกำรสอบ และตรวจกระดำษค ำตอบของนักเรียน  ประกอบด้วย 
           8.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สอบวันเสำร์ที่ 28 มีนำคม  2563  เวลำ 09.00 – 11.50 น. 
อำคำร  4  (อำคำร  216  ล/55) 
                     นางศศธร   ทองจันทร์                ประธานกรรมการ 

กรรมกำรคุมสอบ 
ห้องสอบที่ 1 (423)  นายวิศรุต  เลขการ , นางสาวสราลี  งามดี 
ห้องสอบที่ 2 (424)  นายอุเทน  บ ารุงนา , นายกฤษฎา   นาหมื่น 
ห้องสอบที่ 3 (425)  นายชลิต  เสนาะสันต์ , นางสาวลลิตา  รสธรรม   
ห้องสอบที่ 4 (426)  นางสาวอุบลวรรณ  ประจง , นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ 
ห้องสอบที่ 5 (427)  นายรัชพล  เที่ยงดี , นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจ ารัส 
ห้องสอบที่ 6 (428)  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล , นางจุฑารัตน์  เกิดทอง 
ห้องสอบที่ 7 (431)  นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม , นางสาวอภิญญา  บุตรพรม 
หอ้งสอบที่ 8 (432)  นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา , นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ 
ห้องสอบที่ 9 (433)  นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง , นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว 
ห้องสอบที่ 10 (434)  นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ , นางสาวสุปรียา  อินองการ 
ห้องสอบที่ 11 (435)  นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ , นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล   
ห้องสอบที่ 12 (436)  นางสาวนิตติกา  ศิริยา , นายชัยพัฒน์  ราญรอน 

หน้ำที ่ 1. ประชุมชี้แจงการคุมสอบ  เวลา  08.20  น. ณ  ห้องกฤษณา 
2. รับข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อสอบคืนกรรมการกลาง 

 3. ตรวจสอบผู้เข้าสอบให้ตรงตามบัตรสมัครสอบ ห้องสอบละ 30 คน 
     8.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4 สอบวันอำทิตย์ที่ 29 มนีำคม 2563  เวลำ 09.00 – 11.50 น.  

อำคำร  4  (อำคำร  216  ล/55) 
  นายค านวน  วงศ์จันทร์             ประธานกรรมการ 

กรรมกำรคุมสอบ 
ห้องสอบที่ 1 (423)  นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว , นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ 
ห้องสอบที่ 2 (424)  นางสาวฉัตรกมล  ศิริคช , นายเอนก   จิณารักษ์ 
ห้องสอบที่ 3 (425)  นางสาววิภาพร  ศรีค าเวียง , นายธนติ  มัชฌิมา   
ห้องสอบที่ 4 (426)  นายโอฬาร  พาชื่น , นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์ 
ห้องสอบที่ 5 (427)  นางปฏิมา  บุญล้อม , นายก้องเกียรติ  ทองอ้น    
ห้องสอบที่ 6 (428)  นายสรายุทร  อินทะศรี , นางสาวสมฤทัย  บูรณะวังศิลา    
ห้องสอบที่ 7 (431)  นางอรวรรณ  นธีนาม , นายวรุต  บุญประเสริฐ 
ห้องสอบที่ 8 (432)  นายสมนึก โสมล , นายนคร  สร้อยสน 
ห้องสอบที่ 9 (433)  นายสายัณห์  ศรีขวัญ , นางชบา  เมืองค า 

หน้ำที ่ 1. ประชุมชี้แจงการคุมสอบ  เวลา  08.20  น.  ณ  ห้องกฤษณา 
2. รับข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อสอบคืนกรรมการกลาง 

 3. ตรวจสอบผู้เข้าสอบให้ตรงตามบัตรสมัครสอบ ห้องสอบละ 30 คน 
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กรรมกำรกลำงและกรรมกำรกรอกคะแนน 

1.  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ 
2.  นางสัจจา  ช่างต่อ  
3.  นางนิตยา  อภิญ 
4.  นางสายชล  ต่ายนิล 
5.  นางจุฑา  ประกอบกิจ 
6.  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง 
7.  นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ 
8.  นายรัชพล  เที่ยงดี 
9.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว 
10.  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์ 
11.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา 
12. นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง 

หน้ำที ่ 1. รับ-ส่ง  ข้อสอบจากครูคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
2. กรอกคะแนนและสรุปผลการสอบเรียงล าดับตามเลขที่นั่ง 

  9.  คณะกรรมกำรดแูลควำมเรียบร้อย  และควบคุมควำมปลอดภัย  ประกอบดว้ย 
  9.1  นายมาโนช  ครอบครอง   ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวสมปอง  พรามเอก   รองประธานกรรมการ 
  9.3  นางศศธร  ทองจันทร์   กรรมการ 
  9.4  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   กรรมการ 
  9.5  นายชัยพัฒน์  ราญรอน   กรรมการ 
  9.6  นายค านวน  วงศ์จันทร์   กรรมการ 
                     9.7  นายศริิพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 

9.8  นายสายัณห์  ศรีขวัญ     กรรมการ 
9.9  นายก้องเกียรติ  ทองอ้น   กรรมการ 
9.10  นายสมนึก  โสมล    กรรมการ 

                     9.11 นายชลิต  เสนาะสันต์                              กรรมการ 
  9.12. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ 1.  ดูแลความประพฤติระเบียบวินัย  และความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ 

 2.  ดูแลระบบจราจรภายในโรงเรียน  จัดบริเวณจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณ 
หน้าโรงเรียน   
  10.  คณะกรรมกำรจดัเตรยีมเอกสำรและคณะกรรมกำรรำยงำนผล  ประกอบดว้ย 
  10.1  นางสัจจา  ช่างต่อ    ประธานกรรมการ 
  10.2  นางนิตยา  อภิญ    กรรมการ 
  10.3  นางสายชล  ต่ายนิล   กรรมการ 
  10.4  นางจุฑา  ประกอบกิจ         กรรมการ 
  10.5  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง   กรรมการ 
  10.6  นางสาวปรีดาวรรณ  วชิาธิคุณ  กรรมการ 
  10.7  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที ่  1. จัดเตรียมอุปกรณ์การรับสมัคร  
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 2. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับการรายงานตัว  มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง 
 3. จัดท าประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

เพ่ือจัดห้องเรียน  
4.  รายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 18 ทราบ   
  11.   คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์  และประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 11.1  นายคมกริช  ซ่อนบุญ   ประธานกรรมการ 
 11.2  นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว   รองประธานกรรมการ 
 11.3  นายสายัณห์  ศรีขวัญ   กรรมการ 
 11.4  นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ  กรรมการ 
 11.5  นายนคร  สร้อยสน    กรรมการ 
 11.6  นายชัยพัฒน์  ราญรอน   กรรมการ 
 11.7  นายโอฬาร  พาชื่น    กรรมการ 
 11.8  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ   กรรมการ 
 11.9  นางสาวปรีดาวรรณ  วชิาธิคุณ  กรรมการ 
 11.10  นายวชิรวิชญ์  แสนธิ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่  1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  วันที่ 21 – 25  มีนาคม  2563 
  2. ประชาสัมพันธ์การสอบ วันที่  28 – 29 มีนาคม 2563 
  3. ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 2 เมษายน  2563 
  4.  จัดเตรียมเครื่องเสียงและถ่ายภาพ 
  12.  คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
 12.1  นายวรพจน์  กรณวงศ์   ประธานกรรมการ 
 12.2  นายธนิต  มัชฌิมา          รองประธานกรรมการ 
 12.3  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 
 12.4.  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ   กรรมการ 

 12.5  นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  กรรมการ 
 12.6  นายอุเทน  บ ารุงนา    กรรมการ 
 12.7  นายวรุต  บุญประเสริฐ   กรรมการ 
 12.8  นายสรายุทธ  อินทะศรี   กรรมการ 
 12.9  นายนัฐพล  บุญสละ   กรรมการ 

 12.10  นายวชิรวิชญ์  แสนธิ   กรรมการ 
 12.11  นางสาววิภาพร  ศรีค าเวียง   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่   1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับรับสมัครตามวันเวลาที่ก าหนด  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  2. จัดห้องสอบท่ีอาคาร 4   (อาคาร  216  ล/55) 
   - จัดห้องสอบ  โครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   

  ห้องละ  30  คน  จ านวน  2  ห้องสอบ 
    - จัดห้องสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องละ  30  คน จ านวน  12  ห้องสอบ 
    - จัดห้องสอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องละ  30  คน จ านวน   9   ห้องสอบ 

3.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  และจัดบริการน้ าดื่ม 
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 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจงปฏิบัติหน้ าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ปฏิบัติงานด้วยความมี  วิริยะ  อุตสาหะถูกต้องตามระเบียบราชการ  งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
 

    (นายสันติ   มุกดาสนิท) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

 


