
 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 

ที่ 35 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครและรับรำยงำนตัวนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
                                                                  
                     ด้วยโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมได้ประกำศรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00น. ถึง 16.30 น.   
และรับมอบตัววันที่ 8 เมษำยน 2561 เพ่ือให้งำนดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร  
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  1. นำยเกรียงศักดิ์  เศรษฐเมธีกุล ประธำนคณะกรรมกำรฯ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยนิวัติ  วงศ์พ่ึง  กรรมกำรสถำนศึกษำ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริพร   แทนทด     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  1. อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    2. ปรึกษำและแก้ไขปัญหำในกำรรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน 

วันที่ 22 มีนำคม 2562 
1. นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   กรรมกำรรับสมัคร 
2. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล  ครู คศ.2   กรรมกำรรับสมัคร 
3. นำงสำวสิริวิมล คงลอด  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรรับสมัคร 
4. นำงสำวสุพรรษำ กฐินไทย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรรับสมัคร 

 

วันที่ 23 มีนำคม 2562 
1. นำงสำวสิตำนัน ชุมเกษียร ครู คศ.3   กรรมกำรรับสมัคร 
2. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
3. นำยเมธัส  เจริญผล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรรับสมัคร 
4. นำยธนัตถ์สรณ์ วงศ์พ่ึง  ครอัูตรำจ้ำง  กรรมกำรรับสมัคร 
 

วันที่ 25 มีนำคม 2562 
1. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
2. นำยเอกลักษณ์ เทศเล็ก  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
3. นำยนพพร  นำมสว่ำง ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
4. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรรับสมัคร 
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วันที่ 26 มีนำคม 2562 
1. นำงสำวอนงค์  ดลชม  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
2. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
3. นำงสำวอรพรรณ   สำสมจิตต์ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรรับสมัคร 
4. นำงสำวนชุนำถ พำนค ำ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรรับสมัคร 
 

วันที่ 27 มีนำคม 2562 
1. นำยโสภณ  วงษ์คงดี  ครู คศ.2   กรรมกำรรับสมัคร 
2. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด ครู คศ.2   กรรมกำรรับสมัคร 
3. นำยวัชรพงศ ์  บุญต้น  ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
4. นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ ครู คศ.1   กรรมกำรรับสมัคร 
มีหน้ำที่ 1. รับสมัครนักเรียนระหว่ำงวันที่ 22 – 27 มีนำคม  พ.ศ.  2562  
             (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนำคม 2562) 

  2. ตรวจหลักฐำนในกำรสมัคร 
  3. ลงชื่อนักเรียนที่มำสมัครในสมุดทะเบียนคุมกำรรับนักเรียน และ 

    รวบรวมหลักฐำนใบสมัคร ส ำเนำ ปพ.1 และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 

2. คณะกรรมกำรสรุปกำรรับสมัครนักเรียน 
1. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   กรรมกำร 
มีหน้ำที่ สรุปกำรรับสมัครนักเรียนแต่ละวันส่งทำง Internet 
 

3. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ 
  3.1 ออกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
  1. นำงสำวสิตำนัน ชุมเกษียร  ครู คศ.3   วิชำภำษำไทย 
  2. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  ครู คศ.1   วิชำคณิตศำสตร์ 
  3. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ  ครู คศ.1   วิชำวิทยำศำสตร์ 
  4. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   วิชำสังคมศึกษำฯ 
  5. นำยเมธัส  เจริญผล  ครผูู้ช่วย   วิชำภำษำอังกฤษ 
 

  3.2 ออกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
  1. นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ ครู คศ.1   วิชำภำษำไทย 
  2. นำงสำวอนงค์  ดลชม  ครู คศ.1   วิชำคณิตศำสตร์ 
  3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล  ครู คศ.2   วิชำวิทยำศำสตร์ 
  4. นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   วิชำสังคมศึกษำฯ 
  5. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ.1   วิชำภำษำอังกฤษ 
  มีหน้ำที ่ออกข้อสอบตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พิมพ์ข้อสอบและส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยที่ฝ่ำย 

          วิชำกำร 
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4. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ 
  1. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   กรรมกำร 
  3. นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ คร ูคศ.1   กรรมกำร 
  4. นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  มีหน้ำที ่ถ่ำยเอกสำรและบรรจุซองข้อสอบพร้อมกระดำษค ำตอบให้เสร็จเรียบร้อย 
 

5. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
  ม. 1 ห้องท่ี 1 
  1. นำงสำวสิตำนัน ชุมเกษียร ครู คศ.3  
  2. นำงสำวสุพรรษำ กฐินไทย  ครูอัตรำจ้ำง 
   

  ม. 1 ห้องท่ี 2 
  1. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1 
  2. นำยเมธัส  เจริญผล  ครผูู้ช่วย 
 

  ม. 4 ห้องท่ี 1 
  1. นำงสำวอนงค์  ดลชม  คร ูคศ.1 
  2. นำยธนัตถ์สรณ์ วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง 
  มีหน้ำที ่ก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรสอบให้เป็นไปด้วย 

          ควำมเรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ และบันทึกผลคะแนน 
  มัธยมศึกษำปีที่ 1  

1. นำยโสภณ  วงษ์คงดี  คร ูคศ.2 
  2. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น  คร ูคศ.1 
  3. นำงสำวสิริวิมล คงลอด  ครูผู้ช่วย 
  4. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงำนรำชกำร 
  5. นำงสำวนุชนำถ พำนค ำ  พนักงำนรำชกำร 
  6. นำยธนัตถ์สรณ์ วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง 
 

  มัธยมศึกษำปีที่ 4 
  1. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด คร ูคศ.2 
  2. นำยนพพร  นำมสว่ำง ครู คศ.1 
  3. นำยเอกลักษณ์ เทศเล็ก  คร ูคศ.1 
  4. นำงสำวสุพรรษำ กฐินไทย  ครูอัตรำจ้ำง 
  มีหน้ำที ่ตรวจข้อสอบ และบันทึกคะแนนผลกำรสอบให้เสร็จเรียบร้อย ส่งฝ่ำยวิชำกำร 
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7. คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียน 
1. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสิตำนัน ชุมเกษียร ครู คศ.3   กรรมกำร 
3. นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   กรรมกำร 
4. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   กรรมกำร 
5. นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ คร ูคศ.1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ พนักงำนรำชกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่มำสมัครเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม และ

จัดพิมพ์ประกำศผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 
 

8. คณะกรรมกำรรับมอบตัวและลงทะเบียน วันที่ 8 เมษำยน 2562 
ม.1/1  นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  ครู คศ.3 

นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู คศ.1 
  นำยเมธัส  เจริญผล   ครผูู้ช่วย 

นำงสำวสุพรรษำ  กฐินไทย   ครอัูตรำจ้ำง 
ม.1/2  นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู คศ.2 

นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู คศ.2 
นำงสำวสิริวิมล  คงลอด   ครผูู้ช่วย 

ม.4/1  นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   คร ูคศ.1 
                     นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   คร ูคศ.1  
  นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง   ครูอัตรำจ้ำง 
ม.4/2  นำยนพพร  นำมสว่ำง  คร ูคศ.1 
  นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก   คร ูคศ.1 
  นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร 
มีหน้ำที่ ชี้แจงกำรกรอกข้อมูลในเอกสำรกำรมอบตัวนักเรียนและรวบรวมส่งนำยทะเบียน 

 

9. คณะกรรมกำรจัดเก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 
1. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล  คร ูคศ.2   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู คร ูคศ.3   กรรมกำร 
3. นำงสำวอนงค์  ดลชม  ครู คศ.1   กรรมกำร 
4. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ.1   กรรมกำร 
มีหน้ำที่ จัดเก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกรให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
 

10. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรับสมัครและรำยงำนตัว 
1. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  คร ูคศ.1   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ คร ูคศ.1   กรรมกำร 
3. นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรใบสมัคร ใบมอบตัวและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรรับสมัคร 
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11. คณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครอง 
1. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู คศ.3   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ.3   กรรมกำร 
3. คณะครูทุกท่ำน      กรรมกำร 
มีหน้ำที่ 1. ชี้แจงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม                                                 

  2. ครูที่ปรึกษำเข้ำพบผู้ปกครอง 
 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
1. นำยนพพร  นำมสว่ำง ครู คศ.1   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด ครู คศ.2   กรรมกำร 
3. นำยโสภณ  วงษ์คงดี  ครู คศ.2   กรรมกำร 
4. นำยเอกลักษณ์ เทศเล็ก  คร ูคศ.1   กรรมกำร 
5. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น  คร ูคศ.1   กรรมกำร 
6. นำยเมธัส  เจริญผล  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
7. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
8. นำยธนัตถ์สรณ์ วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
มีหน้ำที่ 1. จัดสถำนที่ประชุม / เครื่องเสียง / ผูกผ้ำประดับ  

 

13. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
1. นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ พนักงำนรำชกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนุชนำถ พำนค ำ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
มีหน้ำที่ บันทึกภำพ และจัดท ำข้อมูลตลอดกิจกรรมส่งฝ่ำยวิชำกำร 

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำม 
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   13   กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
        
 

       (นำยชำตรี  เจริญสุข) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม  


