
 
ค าส่ัง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  70 /2561 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1  และ  ม.4  ปีการศึกษา  2561 

…………………………………………………. 
  ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ไดป้ระกาศการรับสมคัรนกัเรียน 
เขา้ศึกษาต่อ  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561 ระหวา่งวนัที่  25 - 28  
มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. ของทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) และโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ไดก้  าหนดใหมี้การรับสมคัรนกัเรียนในวนัและเวลาตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว ้ ซ่ึงไดป้ระกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัแลว้นั้น  เพือ่ใหก้ารรับนกัเรียน 
ตามประกาศดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   
บุคลากรประกอบด้วย 

นายมนตรี  คงเจริญ       ประธานกรรมการ 
นายนิรันดร์  ฤทธ์ิขนัธ ์    รองประธานกรรมการ 
นายกมลพรรณ  จอ้ยสูงเนิน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอมัพวนั  ด่วนเดิน   กรรมการและเลขานุการ 
นางวรวรรณ  พมิพแ์สง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ดูแลความเรียบร้อยในวนัรับสมคัร  การจดัหอ้งเรียน  การรายงานตวั/มอบตวั  และการลงทะเบียน
เรียน  ใหค้  าปรึกษาและตดัสินปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นายนิรันดร์  ฤทธ์ิขนัธ ์    ประธานกรรมการ 
นางชุติมา  สวนปลิก    กรรมการ  

  นางนิตยา  มัง่มี     กรรมการ 
  นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี    กรรมการ 

นายสมบตัิ  ประจุ    กรรมการ 



นางสาววนัเพญ็  เพช็รมี    กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง   กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย ์ พลูเลิศ    กรรมการ 
นางสาวสุภาวณีิ  รอดฉ ่า    กรรมการ 
นางสาวกมลลกัษณ์  ชิงชยั   กรรมการ 
นางสาวปนดัดา  ธรรมปรีชา   กรรมการ 

  นางวรวรรณ  พมิพแ์สง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ก ากบั  ดูแล  การด าเนินการรับสมคัรนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียนของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม 

3.  คณะกรรมการคดักรองนักเรียน 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นายฉลวย  ล้ินจ่ี     ประธานกรรมการ 
นายเชษฐา  กนันา    รองประธานกรรมการ 
นางชุติมา  สวนปลิก    กรรมการ 
นายมานพ  จนัทร์หอม    กรรมการ 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต   กรรมการ 
นางสาวนภาศรี  สงสัย    กรรมการ 
นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน    กรรมการ 
นายธรรมรัตน์  เขาเหิน    กรรมการ 
นางกณัฐล์ดา  แสงศิลป์    กรรมการ 
นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา   กรรมการ 
วา่ที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก     กรรมการ 
นายวชัรกฤษณ์  อินมี    กรรมการ 

  นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความประพฤติ  ของนกัเรียนที่สมคัรเขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4 

4.  คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร 
บุคลากรประกอบด้วย 

   นางวรวรรณ  พมิพแ์สง   ประธานกรรมการ 
รับสมคัรวนัที่ 8 มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนบา้นคลองตาล(กระจ่างจินดา)  

และโรงเรียนพุย่ฮวั 
 



 นายฉลวย  ล้ินจ่ี    หวัหนา้กรรมการ 
นางชุติมา  สวนปลิก   กรรมการ 
นางนิตยา  มัง่มี    กรรมการ 
นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี   กรรมการ 
นายสมบตัิ  ประจุ   กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง  กรรมการ 
นางสาววนัเพญ็  เพช็รมี   กรรมการ 

รับสมคัรวนัที่  25  มีนาคม  2561 
นางสาววมิลรัตน์  บุญคง   หวัหนา้กรรมการ 
นางฐิติพร  เทียนศรี   กรรมการ 
นางสาวปนดัดา  ธรรมปรีชา  กรรมการ 
นายเชษฐา  เพชรคง   กรรมการ 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   กรรมการ 
นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน   กรรมการ 

รับสมคัรวนัที่  26  มีนาคม  2561 
นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  หวัหนา้กรรมการ 
นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน   กรรมการ 
นางล าจวน  สุขทรัพยท์วีผล  กรรมการ 

   นางบงัอร  อ่วมแกว้   กรรมการ 
นางจินตนา  อ่ิมพทิกัษ ์   กรรมการ 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา     กรรมการ 

รับสมคัรวนัที่  27  มีนาคม  2561 
นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง   หวัหนา้กรรมการ 
นางประทีป  กองทอง   กรรมการ 
นางรววีรรณ  สุขรอด   กรรมการ 

 นางอรุญ ปวร์ี  สิทธิปกร   กรรมการ 
 นางสาวจนัทป์ภา  เพิม่พลู  กรรมการ 
 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  กรรมการ 
 
 



รับสมคัรวนัที่  28  มีนาคม  2561 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   หวัหนา้กรรมการ  
นางสมคิด  อ าไพ    กรรมการ 
นางวไิลพร  ฝ้ันสกุล   กรรมการ 
นางรัตนกานต ์ ศรีสุขศิริพนัธ์  กรรมการ 
นางสาววชัรียา  จนัทร์เกษร  กรรมการ 
นางสุพชิฌาย ์ นวรัตนารมย ์  กรรมการ 

มีหน้าที ่  1)  รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหวา่งวนัที่ 25 - 28  มีนาคม 2561 
    2)  ตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย (หลกัฐานต่าง ๆ ให้ใชส้ าเนาเอกสาร) 
   3)  จดัท าบญัชีรายช่ือนกัเรียนที่มาสมคัรเป็นหอ้ง ๆ ม.1 หอ้งละ 40  คน  และม.4  

หอ้งละ 30 คน พร้อมทั้งท  าตารางสถิติ  การรับสมคัรแต่ละวนั  โดยแยกจ านวนตามโรงเรียนเดิมและแยก
ตามภูมิล าเนา  (ในเขตพื้นที่บริการ,  นอกเขตพื้นที่บริการและต่างจงัหวดั) 

5.  คณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ 
ระดับช้ัน ม.1 
บุคลากรประกอบด้วย 

นางสาวจารุพร  สวนปลิก   วชิาภาษาไทย 
นางชุติมา  สวนปลิก    วชิาคณิตศาสตร์ 
นางเดือนงาม  ศุภพงศกร    วชิาวทิยาศาสตร์ 
นายเฉลิมพล  ทองจุย้    วชิาสงัคมศึกษา 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต   วชิาภาษาองักฤษ 

ระดับช้ัน ม.4 
บุคลากรประกอบด้วย 

นายสมบตัิ  ประจุ    วชิาภาษาไทย 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง   วชิาคณิตศาสตร์ 
นางรมณีย ์ สร้อยสน    วชิาวทิยาศาสตร์ 
นายเชษฐา  กนันา    วชิาสงัคมศึกษา 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   วชิาภาษาองักฤษ 

มีหน้าที ่   ออกขอ้สอบเขา้ ม.1 และ ม.4  เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก 
-   ชั้น ม.1  ใหต้รงตามหลกัสูตรประถมศึกษาปีที่  6 
-   ชั้น ม.4  ใหต้รงตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาปีที่  3 
-   ทั้งชั้น ม.1 และ ม.4  ในแต่ละวชิาใหมี้ขอ้สอบจ านวน  50  ขอ้  ใชเ้วลา  1  ชัว่โมง  



-   ชั้น ม.1  ท าขอ้สอบจ านวน  10  หอ้งๆ ละ  40  ชุด 
-   ชั้น ม.4  ท าขอ้สอบจ านวน  2  หอ้งๆ ละ  30  ชุด 
-   ใหผู้อ้อกขอ้สอบจดัพมิพ ์ อดัส าเนา  เยบ็ขอ้สอบเป็นชุดบรรจุซองใหเ้รียบร้อย 

น าส่งฝ่ายวชิาการ  ภายในวนัที่ 28  มีนาคม  2561 
-   ใหผู้อ้อกขอ้สอบท าเฉลยพร้อมเจาะในวชิาที่รับผดิชอบส่งฝ่ายวิชาการพร้อม 

ตวัขอ้สอบ  วชิาละ 5  แผน่ 

6.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบ 
ระดับช้ัน ม.1   สอบวนัเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 
บุคลากรประกอบด้วย 

หอ้งสอบที่ 1 
นายฉลวย  ล้ินจ่ี    นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 

หอ้งสอบที่ 2 
นายอธิพนัธ ์ ชยัศรี   นางสาวสุพตัตรา หลกัค า  

หอ้งสอบที่ 3 
นายชวลิต  ร าขวญั    นางรววีรรณ  สุขรอด 

หอ้งสอบที่ 4 
นายวชัรกฤษณ์  อินมี   นางจิดาภา  เขม็พล 

หอ้งสอบที่ 5 
นายธรรมรัตน์  เขาเหิน     นางสาวสุพรรษา  แจง้แกว้ 

หอ้งสอบที่ 6 
นายไตรรงค ์ กล ่าบุตร   นางฐิติพร  เทียนศรี  

หอ้งสอบที่ 7 
นายชยัรัตน์  สงัขสี์แกว้   นางสาววชัรียา  จนัทร์เกสร 
 

หอ้งสอบที่ 8 
นายสิงข ์ จีนพงษ ์   นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 

หอ้งสอบที่ 9 
นางสุพชิฌาย ์ นวรัตนารมย ์  นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช 

หอ้งสอบที่ 10 
วา่ที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก  นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต 
 



ระดับช้ัน ม.4  สอบวนัอาทิตยท์ี่ 1 เมษายน 2561 
บุคลากรประกอบด้วย 

หอ้งสอบที่ 1 
นายบุญเกิด  เผอืกใต ้   นางสาวประนอม  ม่วงงาม 

หอ้งสอบที่ 2 
นายวรีะ  สินอ าพล   นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา  

มีหน้าที ่  1)  ควบคุมหอ้งสอบใหก้ารสอบด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการคุมสอบ  พ.ศ. 2548 

  2)  ชั้น ม.1  สอบวนัเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 
  3)  ชั้น ม.4  สอบวนัอาทิตยท์ี่ 1 เมษายน 2561   

4)  เร่ิมสอบตั้งแต่เวลา  8.30  น. เป็นตน้ไป  ทั้ง ม.4 และ ม.1  (ตามตารางสอบ 
ที่แนบทา้ยค าสัง่) 

7.  คณะกรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบและท า ต 2 ข. 
บุคลากรประกอบด้วย 

นางวรวรรณ  พมิพแ์สง    หวัหนา้กรรมการ 
นางชุติมา  สวนปลิก    กรรมการ 
นางนิตยา  มัง่มี     กรรมการ 
นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี    กรรมการ 
นายสมบตัิ  ประจุ    กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง   กรรมการ 
นางสาววนัเพญ็  เพช็รมี    กรรมการ 
นางสาวปนดัดา  ธรรมปรีชา   กรรมการ 
นางสาวกมลลกัษณ์  ชิงชยั   กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย ์ พลูเลิศ    กรรมการ 
นางสาวสุภาวณีิ  รอดฉ ่า    กรรมการ 
นางสาวขวญัตา  ชาค  ามี    กรรมการ 

มีหน้าที ่ 1)  ตรวจขอ้สอบ  และท า  ต2ข  ในวนัเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 และ วนัอาทิตยท์ี่ 1 เมษายน 
2561 

2)  จดันกัเรียนเป็นรายหอ้ง ทั้ง ม.1 และ ม.4  แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการฝ่ายรับมอบตวั   
ฝ่ายรับเงินและเจา้หนา้ที่รับลงทะเบียนเรียน 

3)  ประกาศผลการสอบวดัพื้นฐาน  และจดัหอ้งเรียน 



มธัยมศึกษาปีที่  1  วนัที่  4  เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  
มธัยมศึกษาปีที่  4  วนัที่  5  เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  

4)  วธีิการประกาศผล 
-  ติดประกาศที่บอร์ดหนา้หอ้งวชิาการ 
-  ประกาศทาง  www.ssr.ac.th  

8.  คณะกรรมการฝ่ายรับมอบตัว   
บุคลากรประกอบด้วย 

นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี   หวัหนา้กรรมการ 
 มธัยมศึกษาปีที่  1/1 

นางวไิลพร  ฝ้ันสกุล   นางสมคิด  อ าไพ 
มธัยมศึกษาปีที่  1/2 

นางสาวกนตร์พ ี เพิม่พลู   นางสาวสุธาทิพย ์ พลูเลิศ  
มธัยมศึกษาปีที่  1/3 

นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   นางรุจิรา  คลงัคง 
  มธัยมศึกษาปีที่  1/4    

นายวนัโชค  ขวญัเมือง   นางสุภทัรา  พทุธกรณ์  
มธัยมศึกษาปีที่  1/5  

นางสาวนฤมล  สุดเงิน   นางสาวกนกวรรณ  ทวติชาติ 
  มธัยมศึกษาปีที่  1/6  

นางเดือนงาม  ศุภพงศกร   นางกณัฐล์ดา  แสงศิลป์ 
มธัยมศึกษาปีที่  1/7 

นางสาววนัเพญ็  เพช็รมี   นางสาวนภาศรี  สงสัย 
มธัยมศึกษาปีที่  1/8 
 นางสาวบุษราภรณ์  โพธ์ิทอง  นางสาวกมลลกัษณ์  ชิงชยั 

  มธัยมศึกษาปีที่  4 ทุกหอ้ง  (นกัเรียนใหม่)  
นางสาวสายบวั มูลทา   นางรัตนกานต ์ ศรีสุขศิริพนัธ์ 

มีหน้าที ่   1)  รับมอบตวัตามวนั  และเวลาดงัน้ี 
มธัยมศึกษาปีที่  1  ในวนัที่  7  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
มธัยมศึกษาปีที่  4  ในวนัที่  8  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 

    2)  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของนกัเรียนที่มามอบตวัใหถู้กตอ้ง  โดยรับหลกัฐาน 
เดิมที่นกัเรียนน ามาในวนัสมคัรจากฝ่ายวชิาการ 



     3)  เรียกเก็บเอกสารจากนกัเรียนใหค้รบตามที่โรงเรียนก าหนด  เยบ็รวมไวต้ามล าดบั  ดงัน้ี 
   -  ใบสมคัร 
   -  ใบมอบตวั 
   -  ส าเนา ปพ.1 
   -  ส าเนาทะเบียนบา้น 
    -  นกัเรียน 
    -  บิดา 
    -  มารดา 
    -  ผูป้กครอง  (ในกรณีที่ไม่ไดอ้ยูก่บั  บิดา  มารดา) 
   -  ส าเนากรุปเลือด 
   -  บตัรรับรองการไดรั้บวคัซีนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมปีที่  6  (นกัเรียนม.1) 

4)  เม่ือเสร็จส้ินการรับมอบตวัแลว้ ใหน้ าหลกัฐานทั้งหมดคืนใหฝ่้ายวิชาการ เวลา 12.00 น. 
(ถา้ครบก่อนเวลาสามารถส่งไดเ้ลย) 

9.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนเรียน 
นางชุติมา  สวนปลิก    หวัหนา้กรรมการ 

มัธยมศึกษาปีที่  1 
บุคลากรประกอบด้วย 

นายเฉลิมพล  ทองจุย้    กรรมการ ม.1/1 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก   กรรมการ ม.1/2 
นางนิตยา  มัง่มี     กรรมการ ม.1/3 
นางสาวเรวดี  เพญ็ศรี    กรรมการ ม.1/4 
นายไตรรงค ์ กล ่าบุตร    กรรมการ ม.1/5 
นางสาวสุพรรษา  แจง้แกว้   กรรมการ ม.1/6 

  นายเชษฐา  เพชรคง    กรรมการ ม.1/7 
  นางสาวปนดัดา  ธรรมปรีชา   กรรมการ ม.1/8 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นายประจวบ  ชูเชิด    กรรมการ ม.4/1 
นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี   กรรมการ ม.4/2 
นางรมณีย ์ สร้อยสน    กรรมการ ม.4/3 
นางสาวจนัทป์ภา  เพิม่พลู   กรรมการ ม.4/4 



นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน    กรรมการ ม.4/5 
นายชยัรัตน์  สงัขสี์แกว้    กรรมการ ม.4/6 

มีหน้าที ่ 1)   ลงทะเบียนเรียน  
มธัยมศึกษาปีที่  1  ในวนัที่  7  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
มธัยมศึกษาปีที่  4  ในวนัที่  8  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 

2)  เรียงใบมอบตวัตามล าดบัเลขที่ 
  3)  น าใบลงทะเบียนส่งคืนที่หอ้งวชิาการ เวลา 12.00 น. (ถา้ครบก่อนเวลาสามารถ 
ส่งไดเ้ลย) 
 
10.  คณะกรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 

มัธยมศึกษาปีที่  1 
นางสาวกนกวรรณ  ทวติชาติ   หวัหนา้กรรมการ 

บุคลากรประกอบด้วย 
นางล าจวน  สุขทรัพยท์วีผล   กรรมการ ม.1/1 
นางประทีป  กองทอง    กรรมการ ม.1/2 
นางบงัอร  อ่วมแกว้    กรรมการ ม.1/3 
นางมลัลิกา  อรัญศรี    กรรมการ ม.1/4 
นางสาวปภาณิน  ธรรมลงักา   กรรมการ ม.1/5 
นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง    กรรมการ ม.1/6 
นายเชษฐา  กนันา    กรรมการ ม.1/7 
นางสาวสุพตัตรา  หลกัค  า    กรรมการ ม.1/8 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน    หวัหนา้กรรมการ 

บุคลากรประกอบด้วย 
นางชุลี  ครุธแกว้     กรรมการ ม.4/1 
นางสาววมิลรัตน์  บุญคง    กรรมการ ม.4/2 
นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา   กรรมการ ม.4/3 
นางสาวจินตนา  อ่ิมพทิกัษ ์   กรรมการ ม.4/4 
นายมานพ  จนัทร์หอม     กรรมการ ม.4/5 
นายมนตรี  ขอบุญ    กรรมการ ม.4/6 

มีหน้าที ่ 1)  รับใบเสร็จรับเงินจากหวัหนา้รับเงิน 
 



  2)  รับเงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค ์ โดยออกใบเสร็จรับเงิน  ลงลายมือช่ือ 
ในใบเสร็จรับเงิน ใหถู้กตอ้ง และรับเงินค่าประกนัชีวติ 

มธัยมศึกษาปีที่  1  ในวนัที่  7  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
มธัยมศึกษาปีที่  4  ในวนัที่  8  เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. 

3)  ส่งเงินและหลกัฐานการรับเงินบริจาคที่หอ้งการเงิน  เวลา 12.00 น. ของ 
แต่ละวนั  (ถา้ครบก่อนเวลาสามารถส่งไดเ้ลย) 

11.  คณะกรรมการรับส่ังชุดพละ 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นายบุญเกิด  เผอืกใต ้    หวัหนา้กรรมการ 
  นายวรีะ  สินอ าพล    กรรมการ 
  นายชวลิต  ร าขวญั    กรรมการ 
  นายบุญฤทธ์ิ  อยูค่ร    กรรมการ 
มีหน้าที ่  ลงรับจ านวนและขนาดของชุดพละที่นกัเรียนแต่ละคนแต่ละหอ้งสัง่  เพือ่รวบรวมและด าเนินการ
สัง่ตดัต่อไป 

12.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่ 
บุคลากรประกอบด้วย 

นายประจวบ  ชูวทิย ์    หวัหนา้กรรมการ 
นกัการภารโรงทุกคน    กรรมการ 

มีหน้าที ่   1)   จดัสถานที่รับสมคัรที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เพือ่ใชใ้นวนัที่  25 - 28 มีนาคม  2561 
     2)   จดัหอ้งสอบทั้งหมด 10 หอ้ง ๆ ละ 40 คน จดัที่อาคาร 4 ชั้น 2 และ ชั้น 3  ใชส้อบ 

ในวนัเสาร์ที่ 31 มีนาคม  2561  และวนัอาทิตยท์ี่ 1 เมษายน 2561 
     3)   จดัสถานที่รับมอบตวั ลงทะเบียนเรียน และรับบริจาคเงิน ที่หอประชุม   

ในวนัที่ 7  เมษายน  2561  และ  8  เมษายน  2561   

13.  คณะกรรมการฝ่ายแสงและเสียง 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นางสาวสุภาพร  ปัญญา    หวัหนา้กรรมการ 
นายมานพ  จนัทร์หอม    กรรมการ 

  นายธวชัชยั  จีนะวงษ ์    กรรมการ 
 
 



มีหน้าที ่     1)  จดัเตรียมเคร่ืองเสียงหนา้เสาธงในวนัสอบ  
มธัยมศึกษาปีที่  1  วนัเสาร์ที่  31  มีนาคม  2561  
มธัยมศึกษาปีที่  4  วนัอาทิตยท์ี่  1  เมษายน  2561        

2)  จดัเตรียมเคร่ืองเสียงบริเวณลานตวัหนอนหนา้อาคารวทิยาศาสตร์  และในหอประชุม 
ในวนัรับมอบตวั 7  เมษายน  2561  และ  8  เมษายน  2561   

14.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกร 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นายฉลวย  ล้ินจ่ี     หวัหนา้กรรมการ  
  นางวรวรรณ  พมิพแ์สง    กรรมการ 
มีหน้าที ่   ประชาสมัพนัธล์  าดบัขั้นตอนของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนใหน้กัเรียนทราบ 

15.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
บุคลากรประกอบด้วย 

  นางสาวสิริอมร  หวลหอม   หวัหนา้กรรมการ  
  นางสาวปนดัดา  ธรรมปรีชา   กรรมการ  
  นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา   กรรมการ  
มีหน้าที ่   บนัทึกภาพของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 

 
ใหค้ณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายตามวนัเวลาในค าสัง่น้ี 

อยา่งเคร่งครัด  เพือ่ให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนสูงสุด  หากคุณครูท่านใดไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ตามค าสัง่น้ีได ้ โปรดแจง้ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนทราบล่วงหนา้  การอนัใดที่มิไดส้ัง่การในค าสัง่น้ี   
ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูบ้ริหารโรงเรียนพจิารณาสั่งการ 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่  บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
           สัง่   ณ  วนัที่ 6  มีนาคม   2561 
 
 
 

    (นายมนตรี  คงเจริญ)               
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์

 



 


