
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๕๕/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
******************************************* 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการรับนักเรียน 
เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๕-๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายศิริ สุงคาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. นางอรุณวรรณ สุขวิบูลย ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ผู้แทนครู 
๔. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และให้ความเห็นชอบในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. อ านวยการให้ค าปรึกษา พร้อมท้ังอ านวยความสะดวก ด้านงบประมาณ สถานท่ี และบุคลากร 
๒. ควบคุม ก ากับ และดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 

๕. นางสุนิสา สายบัว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๖. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๑๐. นางวาสนา ปิยะมาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๑. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๒. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

๑๓. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๔. นางสาวเทวี ทาเหล็ก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๕. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๑๖. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 
๑๗. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ กรรมการ 
๑๘. นางสาวรังสิมา ไกรนรา หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
๑๙. นางสาววราภรณ ์ เขียนนอก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา กรรมการ 
๒๐. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  : ๑. ประชุม วางแผน การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๒. จัดท าประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและจัดระบบการจราจร 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    ประธานกรรมการ 
๒. นางวัลฤดี จัตุกูล  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ  กรรมการ 
๔. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการ 
๕. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการ 
๖. นายมาณุภพ แย้มบุญชู  กรรมการ 
๗. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ดูแลความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบภายในโรงเรียน 
๒. จัดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีมาสมัคร รายงานตัว  
    และมอบตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 

   ๓. ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน สถานท่ีจอดรถ  
   ๔. เตรียมกรรมการนักเรียนมาปฏิบัติหน้าท่ีต้อนรับ และให้ค าแนะน านักเรียนท่ีมาสมัคร  

      ระหว่างวันท่ี  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๓ 
 

 

๕. คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกศินี ทองทวี  กรรมการ 
๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๕. นายไพฑูรย ์ กล่ินประยูร  กรรมการ 
๖. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
๗. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. จัดสถานท่ีรับรายงานตัว รับสมัคร และสถานท่ีให้การบริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  
      ในวันท่ี ๒๕ - ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน ์
  ๒. จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการรับการรายงานตัวและการรับสมัคร 
  ๓. จัดห้องสอบส าหรับนักเรียนและกรรมการก ากับห้องสอบ (วันท่ี ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑) 
 

๖. คณะกรรมการสวัสดิการ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกศินี ทองทวี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๔. นายไพฑูรย ์ กล่ินประยูร  กรรมการ 
๕. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  กรรมการและเลขานุการ 
๖. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  : จัดอาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่ครูที่มาปฏิบัติหน้าท่ี  วันท่ี  ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 และ วันท่ี ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 
๔. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการ 
๕. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า  กรรมการ 
๖. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  : ๑. ท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 ๓. ช้ีแจงวันสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลสอบ 
 ๔. ท าป้ายประกาศข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

๘. คณะกรรมการผลิตเอกสาร 
๑. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว้าง  กรรมการ 
๔. นางพชรพัชร ์ พจชนิกูล  กรรมการ 
๕. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ท าใบสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ทุกประเภท 
  ๒. จัดท าทะเบียนข้อมูลการรับสมัครนักเรียนทุกประเภท 
  ๓. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือก 
  ๔. เตรียมเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนโรงเรียน 

 

๙. คณะกรรมการบันทึกข้อมูล รายงานและประกาศผล 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุนิสา สายบัว  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการ 
๔. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว้าง  กรรมการ 
๕. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวพรหมพร หนูน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. บันทึกข้อมูลและรับส่งข้อมูลและการรับสมัครส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
      หลังการรับสมัครส้ินสุดในแต่ละวัน 

   ๒. จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีมาสมัคร โดยแยกตามประเภทผู้สมัคร  
  ๓. ประกาศผลการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
 

๑๐. คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียน 
๑. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  ประธานกรรมการ 
๒. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง  กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐทิตา รักษา  กรรมการ 
๗. นายเอกชัย ชินะตังกูร  กรรมการ 
๘. นายเกริกกุล เลาหะพานิช  กรรมการ 
๙. นายธนาคาร ฝอยทอง  กรรมการ  
๑๐. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบรับสมัครนักเรียน ในวันท่ี ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
 
 
 
 



๕ 
 

 

๑๑. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
(วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก ประชาสัมพันธ์ 
๒. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า ประชาสัมพันธ์ 
๓. นางสาวเทวี ทาเหล็ก ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. นายอัศวิน ดวงจิตร ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๖. นางสาวดวงกมล กล่ินดี ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๗. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๘. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๙. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๑. นางสาวกนกกาญจน ์ วงษ์น้อย ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๒. นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี ประชาสัมพันธ์ 
๒. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม ประชาสัมพันธ์ 
๓. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. นางกาญจนา ยาสมร ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๖. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๗. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๘. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๙. นางสาวตรีจันทร์  ทยาหทัย ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวกาญจนา ไชยวงษ ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 

วันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ประชาสัมพันธ์ 
๒. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก ประชาสัมพันธ์ 
๓. นางฉาย สุบงกช ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๗. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๘. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๙. นายภูเบศ กระแสโสม ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 



๖ 
 

 

วันพุธท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล ประชาสัมพันธ์ 
๒. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง ประชาสัมพันธ์ 
๓. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. นางสาวภาวิณี กุลวาทศิลปว์งศ์ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๖. นางอินทิรา สิงห์ค ามา ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๗. นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์ ตรวจหลักฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๘. นางสาวสอาดชนม์ ชมดอกไม้ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๙. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ ลงทะเบียน-ออกบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 

หน้าที่  :  ๑. รับสมัครและตรวจหลักฐานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
      ตามวันท่ีก าหนด 

   ๒. ออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับ 
   ๓. รวบรวมเอกสารการรับสมัครให้กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล 
 

๑๒. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

   ๑๒.๑ คณะกรรมการกลาง 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล  ประธานกรรมการ 
๒. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๕. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ  กรรมการ 
๖. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว้าง  กรรมการ 
๗. นางสุนิสา สายบัว  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพรหมพร หนูน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. อัดส าเนาข้อสอบ เก็บรักษาและท าลายข้อสอบ 
  ๒. จ่ายข้อสอบและกระดาษค าตอบจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
  ๓. รับข้อสอบและกระดาษค าตอบให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
  ๔. ส่งมอบกระดาษค าตอบให้คณะกรรมการ การประกาศผลการคัดเลือก 

 

   ๑๒.๒ คณะกรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
ห้องสอบท่ี ห้องสอบ ช่ือ – นามสกุล ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๒๑๒ นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว นายไพฑูรย์  กล่ินประยูร 
๒ ๒๑๓ นางสาวณัชชา  กล่ินอุบล นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล 
๓ ๒๑๔ นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ นางสาวอุไรพร  ทองค าตอน 
๔ ๒๒๔ นายประเสริฐ  สว่างวงศ์ธรรม นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ 
๕ ๒๒๕ นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา นางลฎาภา  ขันโพชา 
๖ ๒๒๖ นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผ้ึง นายกฤษ  บางศรี 



๗ 
 

 

๗ ๒๓๓ นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ 
๘ ๒๓๔ นายยศกร  เรืองไพศาล นายกริช  เศรษฐธาดา 
๙ ๒๓๕ นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์ นางสาวสมัชญา  ปินตา 

๑๐ ๒๓๖ นางทิพพ์พิชญ์ชา  เม้ยชม นางวัลฤดี  จัตุกูล 
 

หน้าที่  :  ๑. รับข้อสอบจากคณะกรรมการกลาง ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
      ก่อนเวลาสอบ ๑๕ นาที 

   ๒. ก ากับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
   ๓. ส่งกระดาษค าตอบ และข้อสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

   ๑๒.๓ คณะกรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑) 
ห้องสอบท่ี ห้องสอบ ช่ือ – นามสกุล ช่ือ – นามสกุล 

๑ ๒๑๒ นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์ นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานนัท์ 
๒ ๒๑๓ นางวาสนา  ปิยะมาดา นายอนุชา  ศรีลาลัย 
๓ ๒๑๔ นายคมกริช  รักทุ่งรวงทอง นายณรงค์ศักดิ์  กัปกัลป์ 

 

 

หน้าที่  :  ๑. รับข้อสอบจากคณะกรรมการกลาง ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑ เมษายน 
                 ๒๕๖๑ ก่อนเวลาสอบ ๑๕ นาที 
   ๒. ก ากับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 
   ๓. ส่งกระดาษค าตอบ และข้อสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๑๓. คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบและบนัทึกคะแนน 
๑. นางสุนิสา สายบัว  ประธานกรรมการ 
๒. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ  กรรมการ 
๓. นางสาวพรหมพร หนูน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
   ๒. บันทึกคะแนนและสรุปผลการสอบลงคอมพิวเตอร์ 

  ๓. จัดล าดับท่ีผลการสอบให้เรียงจากมากไปหาน้อย 
  ๔. จัดท าประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๕. ติดประกาศการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 

๑๔. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน 
 

๑๔.๑ กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑) 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๕. นายณัฐพงษ์ สงคราม  กรรมการ 
๖. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  กรรมการ 
๗. นางสาวนารีรัตน ์ ชีรานนท์  กรรมการ 



๘ 
 

 

๘. นายพุทธิชัย ขวัญทอง  กรรมการ 
๙. นายเรวัตร อิ่มส าราญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนภาพร ใจสมุทร  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี  กรรมการ 
๑๒. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  : รับรายงานตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   ณ หอประชุมโรงเรียน 
 

๑๔.๒ กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วันศุกร์ท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑) 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาธิกา คุตกาล  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ  กรรมการ 
๔. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการ 
๕. นางสาวโสธยา พลอยมี  กรรมการ 
๖. นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต  กรรมการ 
๗. นางสาวเทพนภา สองสา  กรรมการ 
๘. นายวุฒิชัย ศรีประไหม  กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว  กรรมการ 
๑๐. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  รับรายงานตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียน 

 

๑๕. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
๑. นางสาวรังสิมา ไกรนรา หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๕. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ตามสถานท่ีรับสมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน 
   ๒. บันทึกภาพต่างๆ เพื่อจัดท าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

๑๖. คณะกรรมการการเงิน 
๑. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการ 
๔. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม  กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการ 
๖. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์  กรรมการ 
๗. นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน  กรรมการ 
    



๙ 
 

 

๘. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวสิรินท์นภา บ ารุงผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  :  ๑. เบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ฝ่ายต่างๆ ตามท่ีขออนุมัติ 
   ๒. จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายและรายงานสรุปการใช้เงินจากฝ่ายต่างๆ ให้โรงเรียนทราบ 
 

๑๗. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. นางสาวดวงกมล กล่ินดี หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 
๔. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ประเมินผลและสรุปการประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
   ๒. จัดท าแฟ้มสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
  

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ            
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้  โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี             
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 


