คาสั่งโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ที่ 3/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
………………………………………………..
ด้วยส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับการรับนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายประพนธ์
หลีสิน
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสาเริง
บัวนาค
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเกษม
วิจิโน
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายเอกพล
อินทรพิชัย
รองผู้อานวยการชานาญการ
กรรมการ
5. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา
ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายกฤตพัชร์
รัตนสงฆ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายเอกชัย
สังข์ทองดารง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายเดชา
พุ่มเข็ม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายสุรวุฒิ
อิสรไกรศิล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายณรงค์
พันธุ์ศรีมงคล
ครูชานาญการ
กรรมการ
11. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการ
12. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
13. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายเกษม
วิจิโน
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา
ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศัย
ศรีทองแท้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
4. จ.อ.ธนากร
เสือทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
5. นักพัฒนาทุกคน
กรรมการ
6. นางเบญจมาส
ผิวเหลือง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
/หน้าที่...

2
หน้าที่
1. จัดสถานที่รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1และ ม.4 ในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5 (514)
2. จัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในวันที่
5 มีนาคม และ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5 (513-514) และจัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียน
ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 3 ห้อง 324 - 325
3. จัดสถานที่รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4
และนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 10 11 และ 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายเลิศ
อาคาร 5 (514)
4. จัดสถานที่ในการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติทหี่ อประชุมสุธี - ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 และจัดโต๊ะ – เก้าอี้ สาหรับกรรมการวินิจฉัยปัญหาการรับนักเรียน จานวน 5 ที่นั่ง
และเก้าอี้นักเรียน
5. จัดสถานที่รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษที่ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5 (514) ในวันที่
25 มีนาคม 2559
6. จัดสถานที่สอบคัดเลือกของนักเรียน ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและสอบทัว่ ไป ในวันที่
26 มีนาคม 2559 ห้องละ 35 คน จานวน 26 ห้องสอบ คือ อาคาร 1 (9 ห้อง) ห้อง 132 – 146 อาคาร 2 (7 ห้อง)
ห้อง 221 – 232 อาคาร 3 (10 ห้อง) ห้อง 311 – 334 (ยกเว้นห้อง 314 , 323)
7. จัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภททั่วไป ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ห้องละ 35 คน จานวน
7 ห้อง คือ อาคาร 1 (7 ห้อง) 132 – 144
8. จัดโต๊ะ-เก้าอีส้ าหรับรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุธ-ี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ จานวน 12 ชุด
9. จัดโต๊ะเก้าอี้สาหรับรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและประเภทเงื่อนไขพิเศษและรับชาระเงิน
ค่าค่ายอบรมทักษะวิชาการและแฟ้มเอกสาร / สมุดรายงานผลการเรียนที่หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ในวันที่ 2
เมษายน 2559 จานวน 16 ชุด พร้อมที่นั่งพักของผู้ปกครอง
10. จัดโต๊ะ-เก้าอี้สาหรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 (ทั่วไป) และเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนต่อ ม.3 และรับชาระเงินค่าค่าย
อบรมทักษะวิชาการและแฟ้มเอกสาร/สมุดรายงานผลการเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์ จานวน 5 ชุด
11. เตรียมบอร์ดไว้ให้งานประชาสัมพันธ์เสนอรายละเอียดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครและติดรายชื่อนักเรียน
ทีล่ านโดมหน้าอาคาร 1 จานวน 5 บอร์ด
12. เตรียมบอร์ดให้งานประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งยอดการรับสมัครในแต่ละวัน 1 บอร์ด
13. เตรียมบอร์ดที่มีสภาพแข็งแรงและสวยงาม บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 1 จานวน 8 บอร์ด ไว้ประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ประจาปีการศึกษา 2559
14. จัดสถานทีร่ บั มอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
15. จัดสถานที่รับมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 10 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
16. ตัดและติดตัวอักษรบนเวทีอาคารหอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ เสนอข้อความของกิจกรรม
- รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
- รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 เมษายน 2559
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/4. คณะกรรมการ.....
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4. คณะกรรมการฝ่ายติดตั้งคอมพิวเตอร์ เพื่อรับการแจ้งความจานงและพิมพ์ใบสมัครของนักเรียน
1. นายเดชา
พุ่มเข็ม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ
อิสรไกรศีล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์
ป้อมสุวรรณ
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นายวรวุฒิ
งามนิมิต
ครูช่วยสอน
กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์
พุ่มเข็ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
6. นายวัชระ
หามนตรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
7. นายปราชญา
ปานกลีบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ติดตั้งคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ที่ห้องวิทยบริการ 2 (126) เพื่อบริการพิมพ์ใบแจ้งความจานงให้กับนักเรียน
ระหว่างวันที่ 12 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ 12 – 24 มีนาคม 2559
2. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ปริ้นเตอร์ 1 ตัว ณ ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5 (514) เพื่อบริการพิมพ์ใบ
สมัครให้กับนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษที่ผ่านการแจ้งความจานงมาแล้ว ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 8 ชุด และปริ้นเตอร์ 4 ตัว ทีอ่ าคารหอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ เพื่อพิมพ์
ใบสมัครให้กับนักเรียนที่ผ่านการแจ้งความจานงมาแล้ว ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝ่ายบริการน้าดื่มและอาหารสาหรับครและคณะกรรมการนักเรียน
1. นางสาววิภานันท์
เรืองดี
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์
อินทรพาณิชย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางจงดี
จั่นคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ
บรรจบ
ครู
กรรมการ
6. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางชื่นกมล
อินทรศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
8. นางสาวกัญญาภัค ขิตตะสังคะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
9. นางบงกช
บุญเฉลิมศักดิ์
นักพัฒนา
กรรมการ
10. นางสาวสมไหม
ปลงรัมย์
นักพัฒนา
กรรมการ
11. นางสาวธนพร
งามนิมิต
นักพัฒนา
กรรมการ
12. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดตู้น้าดื่ม บริการผู้ปกครองและนักเรียน
2. บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสาหรับครู คณะกรรมการนักเรียน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันรับ
นักเรียน ดังนี้
2.1 วันรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
2.2 วันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 23 มีนาคม 2559
2.3 วันรายงานตัวนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 25 มีนาคม 2559
2.4 วันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 26 มีนาคม 2559
2.5 วันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 27 มีนาคม 2559
2.6 วันรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2559
2.7 วันรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2559
2.8 วันรับรายงานตัวนักเรียน ม.4 (ทั่วไป) วันที่ 3 เมษายน 2559
2.9 วันมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 9 เมษายน 2559
/22.10 วันมอบตัว......
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2.10 วันมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 10 เมษายน 2559
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางสาวประภัสสร ทับทิมดี
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายนันท์
ดาวดวงเด่น
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
4. นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย์
ครู
กรรมการ
5. นางสาวรองรัตน์
ผู้พัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียนในเรื่องของสถานที่แจ้งความจานง และ
รับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัว ฯลฯ
2. จัดทารายละเอียดติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดหน้าอาคารหอประชุมสุธี– ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ และในหอประชุม
แสดงขั้นตอนการรับสมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน
3. เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับสมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ฯลฯ ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
4. จัดป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สมัคร ห้องสมุด โรงอาหาร สถานที่ถ่ายเอกสาร ห้องสุขา เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัคร
5. จัดทาใบประกาศแสดงยอดนักเรียนทุกประเภท ที่รับสมัครในแต่ละวัน ติดประกาศที่หน้าอาคารประชาสัมพันธ์
6. ประกาศแจ้งสถานที่สอบและเวลาเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ในแต่ละวิชาให้เป็นไปตามที่
กาหนดในตารางสอบ (ม.1 สอบวันที่ 26 มีนาคม 2559 และ ม.4 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2559)
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559)
7.1.1 เจ้าหน้าที่ประสานการรับสมัคร
1. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
4. นายวัชระ
หามนตรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
5. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ประสานกับฝ่ายสถานที่และกรรมการรับสมัครเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดเตรียมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสมัครให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและมีจานวนเพียงพอ
3. อานวยความสะดวก ร่วมตัดสินใจ และแก้ปัญหาร่วมกับกรรมการรับสมัคร
4. จัดทาบัตรคิว 3 สี สีเขียว หมายเลข 1 – 150 สีชมพู หมายเลข 151 – 300 สาหรับตรวจหลักฐานครั้งที่ 1
บัตรสีเหลือง หมายเลข 1 – 100 สาหรับตรวจหลักฐานครั้งที่ 2 และจัดทาใบนัดหมายให้กับกรรมการรับสมัคร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
1. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี
ชูทัย
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา
เสนาถี
ครู
กรรมการ
/5. นางสาวสุกัญญา...
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5. นางสาวสุกัญญา
6. นางศรีสุดา
7.นางสาวสุพิน
8. นางกมลกาญจน์
9. นางสาวจรัสศรี
10. นางสาวนิสารัตน์
11. นางสาวอัมพวัน
12. นางสาววรรณา
13. นางสมาพร
14. นางสาวมธุรส
15. นางสุจิตรา
16. นางศิริพร

แสงทับทิม
อิสโม
สุขคุ้ม
บรรทร
ปานรังศรี
ฟุ้งขจร
ทองใบ
ลาวัง
ทองเหมย
เตียวปิยกุล
ศรีสละ
อนุกูลประโยชน์

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครูเชียวชาญ
ครู
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับการสมัครและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2. หมายเลข 1 – 8 ตรวจสอบใบแจ้งความจานงพร้อมหลักฐานการสมัครตามคุณสมบัติที่กาหนดและ
ลงชื่อกรรมการลงในใบแจ้งความจานง หลักฐานที่จะต้องตรวจคือ
2.1 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และอยู่ในเขตพื้นที่บริการ คือ เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ
เขตคลองสามวา แขวงบางชัน และเขตคันนายาว แขวงคันนายาว ตัวจริงและสาเนาที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง
นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน ตัวจริงและสาเนา
2.3 หลักฐานการจบ ป.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปพ.1 หรือหนังสือรับรอง หรือ ป.05 (เดิม) ตัวจริงและสาเนา
ที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง (เก็บเฉพาะสาเนา)
2.4 คะแนน O-NET
2.5 รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
2.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ของสหวิทยาเขตเสรีไทยที่นักเรียนเลือก ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 , โรงเรียนบางกะปิ ,
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
3. หมายเลข 9 – 16 ตรวจทานใบสมัครเมื่อพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะคุณสมบัติ ประเภทของ
การสมัครให้ตรงกับข้อมูลในบัตร (ด้านล่างของใบสมัคร) พร้อมแนะนาให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
พร้อมผู้ตรวจสอบหลักฐานลงชื่อให้เรียบร้อย
4. หากพบว่านักเรียนที่มาสมัครมีคุณสมบัติไม่ครบหรือมีปัญหาด้านคุณสมบัติ ปรึกษาฝ่ายบริหารของโรงเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.3 เจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว
1. นางสาวจิตนิภา
ปิยะรัฐ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายชัยภัทร
อาจละออ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นายจัตุรงค์
ค่าม่วง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
4. นายสหชัย
ศิลาอ่อน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นายประมาณ
สุ่มมาตย์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นายปองพล
ทิพย์สันเทียะ
ครูช่วยสอน
กรรมการ
7. นายวัชระ
หามนตรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
8. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
9. นางสาวดวงพร
เชื้อพรมศรี
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
/หน้าที่...
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หน้าที่
1. จัดคิวนักเรียนที่มาสมัครและแจกบัตรคิว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (บัตรคิวสีเขียวเช้า/ บัตรคิวสีชมพูบ่าย)
ให้กับนักเรียนที่มีใบแจ้งความจานงเรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหลักฐาน ครั้งที่ 2 (บัตรคิวสีเหลือง)
แจกให้กับนักเรียนที่ผ่านการตรวจหลักฐานแล้วสู่ขั้นตอนการสมัครต่อไป
2. แนะนาให้นักเรียนเรียงเอกสารตามลาดับเพื่อความสะดวกของคณะกรรมการตรวจเอกสาร คือ รูปถ่าย
ใบแจ้งความจานง สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หลักฐานการศึกษา และเอกสารแสดง
คะแนน O-NET
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมล
1. นายเดชา
พุ่มเข็ม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายปราชญา
ปานกลีบ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์
พุ่มเข็ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
4. นายสรณรงค์
แสนจันทร์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นางสาวชะนาภา
หวังเลิศพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางสาวกิ่งทอง
จิณะแสน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
8. นายจารัส
สาลีขาว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9. นายสัญญพงศ์
บุญญาภูมิพิทักษ์
ครูช่วยสอน
กรรมการ
10.นายมานิตย์
เปลี่ยนบารุง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11.นายสมศักดิ์
แอดา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
12.นางสาวปิยะภรณ์ ขอดคา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
13.นางสาวรุ่งทิวา
โพธิ์ชัยเหลา
ครูช่วยสอน
กรรมการ
14.นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ์
ครูช่วยสอน
กรรมการ
15.นายกฤษฏา
ฉันทะโส
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
16. นายปิยะพงศ์
สุวรรณสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
17. นางสาววิลาวรรณ อาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
18. นายสุเมธ
ดอเลาะห์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19.นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานทอง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
21. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. หมายเลข 3 - 6 พิมพ์ใบแจ้งความจานงให้กับนักเรียนที่ห้องวิทยบริการ 126 ทั้งประเภทห้องเรียนพิเศษและ
ห้องเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ 12 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
2. พิมพ์ใบสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 (ห้องเรียนปกติ) บันทึกข้อมูลการสมัครของนักเรียน
ตามใบแจ้งความจานงที่ได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
3. พิมพ์รายชื่อเพื่อติดประกาศ
4. หมายเลข 3 4 20 21 บันทึกสถานะนักเรียน ม.1และ ม.4 ที่มารายงานตัวในโปรแกรมทุกประเภท รายละเอียดดังนี้
4.1 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 25589
4.2 วันที่ 25 มีนาคม 2559
4.3 วันที่ 31 มีนาคม 2559
4.4 วันที่ 2 เมษายน 2559
4.5 วันที่ 3 เมษายน 2559
5. หมายเลข 3 4 20 21 บันทึกสถานะนักเรียน ม.1 ที่มามอบตัวในโปรแกรม วันที่ 13 มีนาคม 2559
และ วันที่ 9 เมษายน 2559
/6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ...
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6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.5 เจ้าหน้าที่ออกบัตรและเก็บหลักฐานใบสมัคร
1. นางนวรัตน์
วงษ์ชัย
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร
ปานกลีบ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์
เหล่าจันทร์
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์
วรรณบวร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย
รุ่งเรือง
ครู
กรรมการ
6. นางสาวกีรติ
เอ้งฉ้วน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7. นางสาวบงกช
จันทร์ไพศรี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางปิลันธนา
ยิ้มย่อง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ตรวจทานการลงชื่อของนักเรียนและผู้ปกครองในใบสมัครให้เรียบร้อย
2. ลงชื่อผู้ออกบัตร และผู้เก็บหลักฐานในใบสมัครเป็นรายวันให้เรียบร้อย
3. แนะนาให้นักเรียนติดรูปทั้ง 3 รูป ให้ครบในใบสมัคร และตัดส่วนของนักเรียนมอบให้นักเรียน พร้อมเน้น
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตร ให้นาบัตรมาในวันที่ต้องสอบคัดเลือก รายงานตัว มอบตัว หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับทาง
โรงเรียน
4. แจกใบนัดหมายให้กับนักเรียน
5. รวบรวมเอกสาร เช่น บัตรประจาตัวผู้สมัครในส่วนของโรงเรียน พร้อมใบสมัคร อุปกรณ์ในการรับสมัคร ส่งมอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อรับสมัครเสร็จในแต่ละวัน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.6 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสอบความสามารถพิเศษ (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2559)
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
1. นายกฤษณะ
ซื่อสัตย์
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา
ทองอยู่
ครู
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
1. นายกฤษณะ
ซื่อสัตย์
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายเทพไพทูรย์ธีร ชินศรี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิตต์
ปูเชียงแดง
ครู
กรรมการ
4. นางสาววิวัน
พาลีบัตร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
1. นายกฤษณะ
ซื่อสัตย์
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงศ์
สุวรรณสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ
คาสีแก้ว
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
1. นายกฤษณะ
ซื่อสัตย์
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานทอง
ครูอัตราจ้าง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา
เพชรซ้อน
ครู
กรรมการและเลขานุการ
/กรรมการสอบคัดเลือก....
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กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกีฬา
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล
1. นายเอกชัย
สังข์ทองดารง
ครูชานาญการพิเศษ
2. นายสหชัย
ศิลาอ่อน
ครูอัตราจ้าง
3. นายประมาณ
สุ่มมาตย์
ครูอัตราจ้าง
4. นายอภิรัฐ
โยธาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านเปตอง
1. นายแปลก
ทิพย์สันเทียะ
ครูชานาญการ
2. นายนิติพงษ์
ค่าม่วง
ครู
3. นางสาวทิพย์เกสร บรรณรน
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. กาหนดคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก อย่างยุติธรรม
2. กาหนดการทดสอบภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด ในวันที่ 23 มีนาคม 2559
3. ตัดสินผลการทดสอบอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศผลสอบ รับรายงานตัว และเก็บเงินค่าค่าย
อบรมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ 1,000 บาท และค่าแฟ้มเอกสาร / สมุดรายงานผลการเรียน 100 บาทพร้อม
แจกเอกสารนัดหมายนักเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5 ห้อง 514
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.7 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ
เหล่าประไพพรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
กรรมการ
6. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นายแปลก
ทิพย์สันเทียะ
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางนวรัตน์
วงษ์ชัย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวอัมพวัน
ทองใบ
ครู
กรรมการ
10. นางสาวสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
11. นางสาวรองรัตน์ ผู้พัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางกนกพร
ปานกลีบ
ครูชานาญการ
กรรมการ
13. นางสาวอรอุมา
เสนาถี
ครู
กรรมการ
14. นางสาววิลาสินี
จิตวิริพันธ์
ครู
กรรมการ
15. นางอัษฎาพร
พิลา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
16. นายนรากรณ์
ฤทธิรณ
ครู
กรรมการ
17. นางสาวบงกช
จันทร์ไพศรี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
18. นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
19. นางสาวผกามาส สุโพธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
20. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
กรรมการ
21. นางสุรางค์
เนียมฉาย
ครูชานาญการ
กรรมการ
22. นายปรมินทร์
สุวรรณกูฏ
ครู
กรรมการ
/23. นางสาวอนงค์นาฎ...
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23. นางสาวอนงค์นาฎ
24. นางสาวมธุรส
25. นายจัตุรงค์
26. นายสรณรงค์
27. นายอรรถพล
28. นายวัชเรนท์
29. นางสาวปิยะภรณ์
30. นายสุรวุฒิ
31. นางสาวปรียนาถ
32. นางสาวนงลักษณ์
33. นางสาวสายทอง
34. นางสาวขนิษฐา
35. นางสาวพรพิมล
36. นายพรหมพงศ์
37. นายวัชระ
38. นางสาวพรรณี
39. นางสาววรรณา

ชูนันท์ธนศักดิ์
เตียวปิยกุล
ค่าม่วง
แสนจันทร์
ใจงาม
ตัวสะอาด
ขอดคา
อิสรไกรศิล
เกษสมบูรณ์
ทองเขียว
สิริโม
คาพิมพา
วิชัย
พรมวาส
หามนตรี
ทอนทอง
ลาวัง

ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดเตรียมข้อสอบและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะออกข้อสอบและส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบ
(พิมพ์ TH SarabunPSK ขนาด 16 กระดาษ A4 ) ให้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559
โดยเรียงตามข้อดังนี้
1. ภาษาไทย ข้อที่ 1 – 30
2. คณิตศาสตร์ ข้อที่ 31 – 60
3. วิทยาศาสตร์ ข้อที่ 61 – 90 4. สังคมศึกษา ข้อที่ 91 – 120
5. ภาษาอังกฤษ ข้อที่ 121 – 150 รวม 150 ข้อ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง
3. หมายเลข 34 – 35 จัดพิมพ์ข้อสอบในห้องวิชาการ พร้อมจัดทาต้นฉบับให้เรียบร้อยก่อนส่งอัดสาเนาข้อสอบ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 (โดยถือเป็นความลับของทางราชการ)
4. หมายเลข 21 -29 เย็บและบรรจุข้อสอบในซองให้เรียบร้อย ในวันที่ 23 มีนาคม 2559
5. หมายเลข 20 30 - 33 และ 38 ดาเนินการตรวจข้อสอบและทาการประมวลผลกรอกคะแนน ตรวจทานให้
เรียบร้อย (โดยถือเป็นความลับของทางราชการ) พร้อมประกาศผล ในวันที่ 2 เมษายน 2559
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.9 คณะกรรมการฝ่ายกากับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายเชาวน์รัตน์
รัตโนภาส
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางวรนุช
ค่าม่วง
ครู
กรรมการ
6. นางสาวดวงเดือน
ยอดน้าคา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7. นางสาวกวิตา
หลุยจาวัน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา
เสนาราช
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9. นางสาวกามีนี
อับดุลเล๊าะ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
10. นางสาวสายทอง สิริโม
ครูช่วยสอน
กรรมการ
/11.นางปราถนา ...
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11. นางปราถนา
โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
12. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
13. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
14. นางสาวปรียนาถ เกษสมบูรณ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ห้องสอบที่ หมายเลขห้องสอบ
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล
1
132
นางสาวเจนจิตต์ ปูเชียงแดง
นายนิคม เดวามัด
2
133
นางวิภา ดาราเพ็ญ
นางสินี โพธิ์อาพร
3
134
นางพิมวดี ธนพัชรกนกพร
นางรัตติกร ชูชัยยะ
4
135
นางอมรลักษณ์ เบญจมานันท์
นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ์
5
142
นายจารัส สาลีขาว
นางสาวภิรมรัตน์ อินถา
6
143
นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานทอง
7
144
นายเทพไพฑูรย์ธีร ชินศรี
นายวศกร เพ็ชรช่วย
8
145
นายวีระศักดิ์ หมัดสะและ
นายวัชรพงษ์ พลดงนอก
9
146
นายไสว ช่วงโชติ
นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
10
221
นายสมศักดิ์ มิกขุนทด
นายภูตะวัน แก้วทอง
11
222
นายเปี๊ยน ชะอุ่ม
นางสุรางค์ เนียมฉาย
12
223
นายปรมินทร์ สุวรรณกูฏ
นางสิรวัศยา สาลิกานนท์
13
224
นางสาวปรารถนา บัวเชย
นายสมพร ฤทธิ์อยู่
14
225
นางสาวสุกัญญา ทองอยู่
นายสุเมธ ดอเลาะห์
15
231
นายสมบัติ ทองแท้
นายนิติพงษ์ ค่าม่วง
16
232
นายจตุพล พยุหะ
นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช
17
311
นายสุรพงศ์ แจ้งกลิ่น
นางบรรยง คุ้มรอบ
18
312
นางสาวนิภาภรณ์ บุญบริสุทธิ์
นางสาวกนกพร กลิ่นหอม
19
313
นางธัญนันท์ ขุนแก้ว
นางสาวแสงระวี โคตรหานาม
20
324
นางสาวอรรถพร ประทุมชาติ
นายกฤษณะ ซื่อสัตย์
21
325
นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ
นายภานุมาศ สีน้าเงิน
22
326
นางสาววิวัน พาลีบัตร
นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์
23
331
นางสาวกฤษณา เพชรซ้อน
นายณัฐวุฒิ คาสีแก้ว
24
332
นางสาวสุนารี สายสมบัติ
นางสาวสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์
25
333
นางสาวทิพย์เกสร วรรณบวร
นางอัษฎาพร พิลา
26
334
นางภาณิชา อัมภรัตน์
นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ
หน้าที่
1.
2.
3.
4.

แนะนานักเรียนเกี่ยวกับการกรอกเลขประจาตัว การระบายกระดาษคาตอบ ให้นักเรียนเข้าใจ
ดูแล กากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบและยุติธรรม
ให้มารับข้อสอบ เวลา 08.30 น. และ นาส่งข้อสอบ เวลา 12.00 น. ทีห่ ้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.1.10 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ประเภทสอบคัดเลือกและประเภทเงื่อนไขพิเศษ
(วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 11.30 น.)
นางลัดดา
ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

/กลุ่ม...
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กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – นามสกุล
นางนงนุช แก้วจงประสิทธิ์
นางสาวดวงใจ สีสุพันธ์
นางบุญมี ศิริวงศ์
นางภาวิณี โกสินทร
นางสาวนลิน วัฒนามั่งมี
นางสาวปรารถนา บัวเชย
นางบรรยง คุ้มรอบ
นางวิภา ดาราเพ็ญ
นางพิมวดี ธนพัชรกนกพร
นางรัตติกร ชูชัยยะ
นางอมรลักษณ์ เบญจมานันท์
นางวราพร หมายชัย
นางสาวภิรมรัตน์ อินถา
นางศุภาภรณ์ ช่วงโชติ
นายเทพไพฑูรย์ธีร ชินศรี
นางสาววิวัน พาลีบัตร

ชื่อ – นามสกุล
นางสิรวัศยา สาริกานนท์
นางสาววนิดา สินการุณวิบูล
นางอุทัยวรรณ พงศาปาน
นางสาวสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์
นางธัญนันท์ ขุนแก้ว
นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช
นางสุรางค์ เนียมฉาย
นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ
นางสินี โพธิ์อาพร
นายจาลอง มากลั่น
นางสาวแสงระวี โคตรหานาม
นางสาวสุกัญญา ทองอยู่
นายวัชเรนท์ ตัวสะอาด
นายไสว ช่วงโชติ
นายวัชรพงษ์ พลดงนอก
นางสาวกนกพร กลิ่นหอม

หน้าที่
1. รับรายงานตัว ม.1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ เก็บเงินค่าค่ายอบรมทักษะทางวิชาการและ
กิจกรรมสัมพันธ์ 1,000 บาท และค่าแฟ้มเอกสาร/สมุดรายงานผลการเรียน 100 บาท ส่งงานการเงิน แจกใบนัดหมาย
และแนะนาให้นักเรียนบันทึกข้อมูลมอบตัวผ่านเว็บไซต์ ณ อาคารหอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
7.2.1 ฝ่ายรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องนายเลิศ 514)
1. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาววิลาสินี
จิตวิริยะพันธ์
ครู
กรรมการ
5. นางสาวศจีวรรณ
สีละพันธ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
7. นางสาวอนุสรา
ชูชนะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
9. นางสาวผกามาส
สุโพธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
10. นายอรรถพล
ใจงาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ตรวจสอบใบแจ้งความจานง (ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ IEP)
หลักฐานการสมัครตามคุณสมบัติที่กาหนดและลงชื่อกรรมการลงในใบแจ้งความจานง หลักฐานที่ต้องตรวจสอบ คือ
1.1 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ถ่ายเอกสาร 1 ชุด รับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 หลักฐานการจบ ป.6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด รับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
/2. ตรวจทานใบสมัคร...
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2. ตรวจทานใบสมัครเมื่อพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนะนาให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
3. ลงชื่อผู้ตรวจสอบหลักฐานในใบสมัคร ผู้ออกบัตรและผู้เก็บหลักฐานในใบสมัคร
4. แนะนาให้นักเรียน ติดรูปทั้ง 3 รูป ให้ครบในใบสมัครและตัดส่วนของนักเรียนมอบให้นักเรียน พร้อมเน้น
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตร ให้นาบัตรมาในวันสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับทาง
โรงเรียน
5. แจกใบนัดหมายให้กับนักเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2.2 ฝ่ายออกข้อสอบ คุมสอบคัดเลือก ตรวจข้อสอบ ประมวลผล นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
1. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
รองประธานกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
6. นางบุญมี
ศิริวงศ์
ครู
กรรมการ
7. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
กรรมการ
8. นางกมลกาญจน์
บรรทร
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
10. นางสาวตวงรัตน์ ทักษิณ
ครู
กรรมการ
11. นางสาวอรรถพร ประทุมชาติ
ครู
กรรมการ
12. นางสาวมาฆะวรรณ ชนะทอง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
13. นางสาวปิยะภรณ์ ขอดคา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
14. นายอรรถพล
ใจงาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
15. นายสุรวุฒิ
อิสรไกรศีล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาววิลาสินี
จิตวิริยะพันธ์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. หมายเลข 5 – 10 ออกข้อสอบ คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และด้าน
ภาษาอังกฤษ (IEP)
2. ควบคุมดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 หมายเลข 5, 14 และ 17 คุมสอบ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ 5 มีนาคม 2559 ห้อง 513 - 514
2.2 หมายเลข 11 – 13 คุมสอบ ม.1 ด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
วันที่ 5 มีนาคม 2559 ห้อง 324 - 325
3. หมายเลข 15 และ 16 ประมวลผล หมายเลข 9 -10 และ 17–18 ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2.3 ฝ่ายสอบสัมภาษณ์ รับรายงานตัวและมอบตัว
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 และวันที่ 13 มีนาคม 2559)
1. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
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3. นางสาวพรรณี
ทองทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
7. นางสาววิลาสินี
จิตวิริยะพันธ์
ครู
กรรมการ
8. นางสาวผกามาส
สุโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวศจีวรรณ
สีละพันธ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ.
11. นางสาวตวงรัตน์ ทักษิณ
ครู
กรรมการ
12. นางสาวอนุสรา
ชูชนะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
13. นางสาวอรรถพร ประทุมชาติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
14. นางสาวสุนารี
สายสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
15. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
กรรมการ
16. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
17. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
18. นางสาวสายทอง สิริโม
ครูช่วยสอน
กรรมการ
19. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20. นางสุนีย์
อินทรพาณิชย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
21. นายจิรเดช
เกิดศิริ
ครูช่วยสอน
กรรมการ
22. นางชื่นกมล
อินทรศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
23. นางสาวกัญญาภัค ขิตตะสังคะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
24. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
25. นางจงดี
จั่นคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. หมายเลข 5-8 รับรายงานตัวและสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์ หมายเลข 10 -12 รับรายงานตัวและสัมภาษณ์นักเรียน พิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP เก็บเงินค่าค่ายอบรม
วิชาการและแฟ้มเอกสาร พร้อมแจกใบนัดหมาย แนะนานักเรียนให้บันทึกข้อมูลการมอบตัว ผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม นายเลิศ อาคาร 5 ม.1 วันที่ 10 มีนาคม 2559
2. หมายเลข 3 และ 15 – 19 ตรวจสอบเอกสารและรับมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2559
3. หมายเลข 20 – 25 รับเงินค่าสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ และค่าสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครอง
วันที่ 13 มีนาคม 2559 และแจกเอกสารนัดหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
8.1 ฝ่ายรับสมัคร (วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559)
1. นางสาววีรินท์
แดนราช
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางวิภา
ชานาญเรือ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวกรณิกา
ผิวล่อง
ครู
กรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ มนเทียรกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5. นางศศิพิมพ์
เย็นเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นางสาวมาฆะวรรณ ชนะทอง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา
เสนาราช
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
8.นายฮานาฟี
สะอะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
/หน้าที่...
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หน้าที่
1. รับสมัครนักเรียน ม.4 โดยแยกเป็นแผนการเรียนให้ชัดเจน ได้แก่ แผนวิทย์ – คณิต (กาหนดห้องสอบ 132 -134)
ศิลป์ – คานวณ (กาหนดห้องสอบ 135 และ 142) ศิลป์ – ญี่ปุ่น (กาหนดห้องสอบ 143) , ศิลป์ – จีน (กาหนดห้องสอบ
144) ห้องละ 35 คน
2. ลงชื่อผู้ตรวจสอบหลักฐานในใบสมัคร ผู้ออกบัตร และผู้เก็บหลักฐานในใบสมัคร และเก็บใบสมัครเป็นรายวันให้
เรียบร้อย
3. แนะนาให้นักเรียนติดรูปในใบสมัครให้ครบทั้ง 3 รูป และตัดส่วนของนักเรียนมอบให้กับนักเรียน พร้อมเน้นนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้บัตร ให้นาบัตรมาในวันสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน
4. แจกใบนัดหมายให้กับนักเรียน
5. รวบรวมเอกสารพร้อมใบสมัคร ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นในแต่ละวัน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.2 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ
เหล่าประไพพรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
กรรมการ
6. นายแปลก
ทิพย์สันเทียะ
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางกมลกาญจน์
บรรทร
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายฮานาฟี
สะอะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นางสาวกีรติ
เอ้งฉ้วน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
11. นางอุทยั วรรณ
พงศาปาน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นายกฤษฎา
ฉันทะโส
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
13. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการ
14. นางภาณิชา
อัมภรัตน์
ครู
กรรมการ
15. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
16. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
17. นางสาวตวงรัตน์ ทักษิณ
ครู
กรรมการ
18. นางบรรยง
คุ้มรอบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
19. นางปิลันธนา
ยิ้มย่อง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นางสุจิตรา
ศรีสละ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
21. นางสาวดวงใจ
สีสุพันธ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
22. นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณบวร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
23. นายภูตะวัน
แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
24. นางสาวสุพิน
สุขคุ้ม
ครู
กรรมการ
25. นางสาวกรณิกา
ผิวล่อง
ครู
กรรมการ
26. นางสาวมาฆะวรรณ ชนะทอง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
27. นายสุรวุฒิ
อิสรไกรศีล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
28. นางสาวปรียนาถ เกษสมบูรณ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
29. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
กรรมการ
30. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
/31. นายพรหมพงศ์...
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31. นายพรหมพงศ์
32. นายวัชระ
33. นางสาวขนิษฐา
34. นางสาวพรพิมล
35. นางสาวพรรณ
36. นางสาววรรณา

พรมวาส
หามนตรี
คาพิมพา
วิชัย
ทอนทอง
ลาวัง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดเตรียมข้อสอบและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะออกข้อสอบ และส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบ
(พิมพ์ TH SarabunPSK 16 ขนาดกระดาษ A4 ) ให้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยเรียง
ตามข้อดังนี้
1. ภาษาไทย ข้อที่ 1 – 30
2. คณิตศาสตร์ ข้อที่ 31 – 60
3. วิทยาศาสตร์ ข้อที่ 61 – 90
4. สังคมศึกษา ข้อที่ 91 – 120
5. ภาษาอังกฤษ ข้อที่ 121 – 150 รวม 150 ข้อ
สอบวันที่ 27 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง
3. หมายเลข 33 – 34 จัดพิมพ์ข้อสอบในห้องวิชาการ พร้อมจัดทาต้นฉบับให้เรียบร้อยก่อนส่งอัดสาเนาข้อสอบ
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 (โดยถือเป็นความลับของทางราชการ)
4. หมายเลข 18 – 26 เย็บและบรรจุข้อสอบในซองให้เรียบร้อย ในวันที่ 24 มีนาคม 2559
5. หมายเลข 27 – 30 และ 35 ดาเนินการตรวจข้อสอบและทาการประมวลผลกรอกคะแนน ตรวจทานให้
เรียบร้อย(โดยถือเป็นความลับของทางราชการ) พร้อมประกาศผล ในวันที่ 3 เมษายน 2559
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.3 ฝ่ายกากับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสินี
โพธิ์อาพร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวแสงระวี
โคตรหานาม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6. นายภานุมาศ
สีน้าเงิน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางปราถนา
โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
8. นางสาวสายทอง
สิริโม
ครูช่วยสอน
กรรมการ
9. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
10. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
11. นางสาวปรียนาถ เกษสมบูรณ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ห้องสอบที่ หมายเลขห้องสอบ
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล
1
132
นายไสว ช่วงโชติ
นายวัชเรนท์ ตัวสะอาด
2
133
นายเปี๊ยน ชะอุ่ม
นายสมศักดิ์ มิกขุนทด
3
134
นางพิมวดี ธนพัชรกนกพร
นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ
4
135
นางรัตติกร ชูชัยยะ
นายนิคม เดวามัด
5
142
นางอมรลักษณ์ เบญจมานันท์
นางสิรวัศยา สาลิกานนท์
6
143
นางสาวภิรมรัตน์ อินถา
นางสาวกามีณี อับดุลเล๊าะ
7
144
นายวีระศักดิ์ หมัดสะและ
นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์
/หน้าที่...
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หน้าที่
1. แนะนานักเรียนเกี่ยวกับการกรอกเลขประจาตัว การระบายกระดาษคาตอบ ให้นักเรียนเข้าใจ
2. ดูแล กากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบและยุติธรรม
3. ให้มารับข้อสอบ เวลา 08.30 น. และ นาส่งข้อสอบ เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมนายเลิศ อาคาร 5
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.4 ฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภท ม.3 เดิม และสอบคัดเลือก
นางลัดดา
ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
8.4.1 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (วันที่ 31 มีนาคม 2559) ณ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
เวลา 08.30 –11.30 น.
กลุ่มที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวกฤษณา เพชรซ้อน
นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์
2
นางสาววรวรรณ สุพัฒน์
นายสมศักดิ์ มิกขุนทด
3
นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ
นายสมพร ฤทธิ์อยู่
4
นางนงนุช แก้วจงประสิทธิ์
นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
5
นางภาวิณี โกสินทร
นายสุรพงศ์ แจ้งกลิ่น
6
นางภาณิชา อัมภรัตน์
นางสาวกามีณี อับดุลเล๊าะ
7
นางสาวนลิน วัฒนามั่งมี
นางสาวนิภาภรณ์ บุญบริสุทธิ์
8
นายวัชรพงษ์ พลดงนอก
นางสาวกนกพร กลิ่นหอม
9
นางอัษฏาพร พิลา
นายภานุมาศ สีน้าเงิน
10
นายปรมินทร์ สุวรรณกูฏ
นางสาวทิพย์เกสร บรรรณ
11
นายวศกร เพ็ชรช่วย
นายจตุพล พยุหะ
12
นางสาวเจนจิตต์ ปูเชียงแดง
นายณัฐวุฒิ คาสีแก้ว
หน้าที่
1. รับรายงานตัว แจกใบนัดหมาย ใบมอบตัว เก็บเงินค่าค่ายอบรมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์
1,000 บาท และค่าแฟ้มเอกสาร/สมุดรายงานผลการเรียน 100 บาท นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4
ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.4.2 ประเภทนักเรียน ม.3 ทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ (วันที่ 3 เมษายน 2559)
ณ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ เวลา 08.30 – 11.30 น.
นางลัดดา
ไพลดา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
กลุ่มที่
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุล
1
นางวราพร หมายชัย
นางสาวสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์
2
นายสมบัติ ทองแท้
นางสาววรวรรณ สุพัฒน์
3
นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ
นางสาววิลาวรรณ อาจหาญ
หน้าที่
1. รับรายงานตัว แจกใบนัดหมาย ใบมอบตัว เก็บเงินค่าค่ายอบรมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์
1,000 บาท และค่าแฟ้มเอกสาร/สมุดรายงานผลการเรียน 100 บาท นักเรียน ม.3 ทั่วไป และเงือ่ นไขพิเศษ ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ 8.5 ประเภทห้องเรียนพิเศษ....
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8.5 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
8.5.1 ฝ่ายรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (วันที่ 20–24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมนายเลิศ 514)
1. นางนงพะงา
เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ครูเชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา
ลาวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรการ
3. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาววิลาสินี
จิตวิริยะพันธ์
ครู
กรรมการ
5. นางสาวศจีวรรณ
สีละพันธ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6. นางสาวผกามาส
สุโพธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
8. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
9. นางสาวอนุสรา
ชูชนะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นายอรรถพล
ใจงาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามคุณสมบัติที่กาหนดและลงชื่อกรรมการลงในใบสมัคร หลักฐานที่ต้องตรวจคือ
1.1 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ถ่ายเอกสาร 1 ชุด รับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 หลักฐานการจบ ม.3 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับจริง และถ่ายสาเนา 1 ชุด
รับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
2. ตรวจทานใบสมัครเมื่อพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนะนาให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อในใบสมัครให้
เรียบร้อย
3. ลงชื่อผู้ตรวจสอบหลักฐานในใบสมัคร ผู้ออกบัตรและผู้เก็บหลักฐานในใบสมัคร
4. แนะนาให้นักเรียน ติดรูปทั้ง 3 รูป ให้ครบในใบสมัครและตัดส่วนของนักเรียนมอบให้นักเรียน พร้อมเน้น
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตร ให้นาบัตรมาในวันสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับทาง
โรงเรียน
5. แจกใบนัดหมายให้กับนักเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8.5.2 ฝ่ายออกข้อสอบ คุมสอบคัดเลือก ตรวจข้อสอบ ประมวลผล นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
1. นายจิรศักดิ์
ใจเย็น
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
รองประธานกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา
ผิวล่อง
ครู
กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณ
ครู
กรรมการ
7. นางสาวศจีวรรณ
สีละพันธ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
9. นางสาวตวงรัตน์
ทักษิณ
ครู
กรรมการ
10. นางสาวสุนารี
สายสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
11. นางสาวชุติมณฑน์ มนเทียรกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
12. นายสุรวุฒิ
อิสรไกลศีล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
/14. นางสาวพนิดา...
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14. นางสาวพนิดา
15. นางสาววิลาสินี

จิตวิบูลย์
จิตวิริยะพันธ์

ครู
ครู

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. หมายเลข 2 3 5 7 14 ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
หมายเลข 8 – 9 ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP
2. ควบคุมดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 หมายเลข 6 7 14 คุมสอบ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2559 ห้อง 513 – 514
2.2 หมายเลข 10 -11 คุมสอบ ม.4 ด้านภาษาอังกฤษ IEP
วันที่ 6 มีนาคม 2559 ห้อง 324 – 325
3. หมายเลข 12 - 13 ประมวลผล และหมายเลข 8 – 9 14 – 15 ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.5.3 ฝ่ายสอบสัมภาษณ์ รับรายงานตัวและมอบตัว
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 และ วันที่ 13 มีนาคม 2559)
1. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงรวี
พรมแสง
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณี
ทอนทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางปัณญตา
คงธนคณากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสาวพนิดา
จิตวิบูลย์
ครู
กรรมการ
6. นางสาววิลาสินี
จิตวิริยะพันธ์
ครู
กรรมการ
7. นางสาวผกามาส
สุโพธิ์
ครู
กรรมการ
8. นางสาวศจีวรรณ
สีละพันธ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
9. นางสาวทัชชา
อิ่มสาราญ
ครู
กรรมการ
10. นางสาวตวงรัตน์ ทักษิณ
ครู
กรรมการ
11. นางสาวอนุสรา
ชูชนะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
12. นางสาวสุนารี
สายสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
13. นายอรรถพล
ใจงาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
14. นางสาวอุลัย
งามล้วน
ครู
กรรมการ
15. นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
16. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
17. นางสาวสายทอง สิริโม
ครูช่วยสอน
กรรมการ
18. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19. นางสุนีย์
อินทรพาณิชย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นายจิรเดช
เกิดศิริ
ครูช่วยสอน
กรรมการ
21. นางชื่นกมล
อินทรศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
22. นางสาวกัญญาภัค ขิตตะสังคะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
23. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
24. นางจงดี
จั่นคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. หมายเลข 4 5 7 และหมายเลข 9 -11 รับรายงานตัวและสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภท
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ IEP ตามลาดับ พร้อมเก็บเงินค่าค่ายวิชาการ
/และแฟ้ม...
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และแฟ้ม/สมุดรายงานผลการเรียน พร้อมแจกใบนัดหมาย แนะนานักเรียนให้บันทึกข้อมูลการมอบตัว ณ หอประชุมนายเลิศ
(514) อาคาร 5 วันที่ 11 มีนาคม 2559
2. หมายเลข 3 และ 14-18 ตรวจสอบเอกสารและรับมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2559
3. หมายเลข 19-24 รับเงินค่าสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ และค่าสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครอง
วันที่ 13 มีนาคม 2559 และแจกเอกสารนัดหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
9. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุอุปกรณ์
1. นายนรากรณ์
ฤทธิรณ
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิตา
เซ็นติมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ
มาลัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการรับนักเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสุณีย์
อินทรพาณิชย์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางชื่นกมล
อินทรศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
4. นายจิรเดช
เกิดศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ขิตตะสังคะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
5. นางจงดี
จั่นคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. รับเงินค่าค่ายอบรมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อนาฝากธนาคาร วันที่ 10-11 มีนาคม, 25 มีนาคม
31 มีนาคม และ 2-3 เมษายน 2559
2. รับเงินค่ามอบตัวในวันที่ 13 มีนาคม 9 เมษายน และ 10 เมษายน 2559
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1. นายวศกร
เพ็ชรช่วย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ
ทองแท้
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายนิติพงษ์
ค่าม่วง
ครู
กรรมการ
4. นายอภิรัฐ
โยธาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5. นายสหชัย
ศิลาอ่อน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นายปองพล
ทิพย์สันเทียะ
ครูช่วยสอน
กรรมการ
7. ยามรักษาการ
กรรมการ
8. นายจตุพล
พยุหะ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรภายในโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่มีการรับนักเรียน
2. จัดสถานที่สาหรับจอดยานพาหนะ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนปกรณ์และบันทึกภาพ
1. นางสาวชนเมษา
โชติเมษ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายอดิศัย
ศรีทองแท้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
/3. จ.อ.ธนากร...
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3. จ.อ.ธนากร

เสือทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

กรรมการ

หน้าที่
1. บันทึกภาพตามความเหมาะสม
2. จัดเตรียมเครื่องเสียงตามรายละเอียด ดังนี้
- วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
- วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
- วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
- วันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
- วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
- วันที่ 10 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. คณะกรรมการฝ่ายรายงานข้อมล
1. นายเดชา
พุ่มเข็ม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ
อิสรไกรศีล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์
พุ่มเข็ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา
คาพิมพา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการ
5.นางสาวพรพิมล
วิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. รายงานข้อมูลการรับสมัครทุกประเภททั้ง ม.1 และ ม.4 ไปยังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 ซึ่งเป็น
โรงเรียนประธานสหวิทยาเขต
2. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนแยกเป็นประเภทตามที่สมัคร
3. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตัดสินแล้วในแต่ละประเภทและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตัดสินแล้ว
ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
4. ติดประกาศผลการตัดสินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกประเภท ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

( นายประพนธ์ หลีสิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

