คําสั่งโรงเรียนสตรีอางทอง
ที่ 35 / 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประจําปการศึกษา 2553
เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา
2553 ของโรงเรียนสตรีอางทองเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปการศึกษา 2553 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฝายตาง ๆ
ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ประกอบดวย
1.1 นายธวัช
ศรีสวาง
ประธานกรรมการ
1.2 นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
รองประธานกรรมการ
1.3 นายประวิทย
ผองสุภาพ
กรรมการ
1.4 นางวิภา
สางสาร
กรรมการ
1.5 นายวิโรจน
รวมสุวรรณ
กรรมการ
1.6 นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝายประสานงาน มีหนาที่ ประสานงานใหการดําเนินงานของทุกฝายใหเปนไปตาม
กําหนดเวลา แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดูแลการรับนักเรียนแตละวันใหเปนไปดวยความเรียบรอยพรอมรายงาน
จํานวนนักเรียนให สพท. อางทองทราบ ตลอดจนประสานงานในเรื่อง การสอบคัดเลือก การประกาศผล และจัดกลุม
การเรียนใหเปนไปดวยความเที่ยงธรรม ประกอบดวย
2.1 นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวบุญเสริม อบเชย
รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวจรสพร
สิริอัคคะโชติ
กรรมการ
2.4 นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
กรรมการ
2.5 นางสาวสุนันทา บุญมา
กรรมการ
2.6 นางสาวีระวรรณ รักวงษวาน
กรรมการ
2.7 นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
กรรมการ
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3. คณะกรรมการจัดทําระเบียบการและใบสมัคร มีหนาที่ จัดทําระเบียบการและใบสมัครประกอบดวย
3.1 นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวบุญเสริม อบเชย
รองประธานกรรมการ
3.3 นายสมยศ
จํานงคสุทธิ์
กรรมการ
3.4 นางสาวสุนันทา บุญมา
กรรมการ
3.5 นางสาววีระวรรณ รักวงษวาน
กรรมการ
4. คณะกรรมการฝายทะเบียน มีหนาที่
- จัดทําแบบฟอรมบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนแตละวัน ทั้งบัญชีรวมรายวัน
และบัญชีแยกประเภทนักเรียน พรอมใหกรรมการที่เกี่ยวของรับไปดําเนินงาน
ตามความรับผิดชอบ
- จัดทําประกาศ ผลการสอบคัดเลือก และ จัดกลุมการเรียนตามนโยบายของโรงเรียน
- จัดทําแบบฟอรมการลงชื่อรายงานตัวของนักเรียนทุกประเภทมอบใหผูที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
4.1 นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวบุญเสริม อบเชย
กรรมการ
4.3 นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
กรรมการ
4.4 นายสมยศ
จํานงคสุทธิ์
กรรมการ
4.5 นางสาวสุนันทา บุญมา
กรรมการ
4.6 นางวิสาขา
แกวสารถี
กรรมการ
5. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน มีหนาที่ แจก ระเบียบการและใบสมัคร บันทึกขอมูลการสมัครลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร และรวบรวมใบสมัครสงคณะกรรมการฝายทะเบียน ในขอ 4 รับสมัครที่ หองไพรัช อาคาร
เอนกประสงค ในวันที่ 13 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 - 16.30 น. ประกอบดวย
5.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
13 มีนาคม 2553
นางสาวอรนิตย พึ่งวิชา
นางสาวสุนันทา บุญมา
นางสาวขวัญใจ เจริญสุข
นางสาวสิริกัญญา นิ่มนาค
14 มีนาคม 2553
นางสาวกฤตยาพร ชางปน
นางสาวสุทธาทิพย ฟองสมบูรณ
นางสาวพลอยบุษร เบ็ญจวรรณ นางสาวสุนันทา สุขมนต
15 มีนาคม 2553
นายอรรถวุฒิ อาวรณ
นางสุปราณี อุทยานวรรธนะ
นางสาวอุทุมพร มีเนตร
นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช
16 มีนาคม 2553
นางสาวอุทุมพร มีเนตร
นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ
นางสาวสุชญา พุมสวย
นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ
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17 มีนาคม 2553

นางสาวอุทุมพร มีเนตร
นางสาวปธิตา มีบํารุง
นางสาวปวริศา นามประเทือง นางสาวสมัชญา พานรอด
5.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
13 มีนาคม 2553
นางสาววันวิสา เทียมพิพาบุญกร นายชาญวิทย แยมเทพ
14 มีนาคม 2553
นายจิรารุวฒ
ั น ประสาทธนกุล นางสุทธิษา รัตนมงคล
15 มีนาคม 2553
นางสาวขวัญใจ เจริญสุข
นางมยุรี คําแกว
16 มีนาคม 2553
นางสาวสุรีรัตน แกวประดับ นางสาวสุวนันท ศิลปทาว
17 มีนาคม 2553
นางสาวสุธิดา ปนสุวรรณ
นางสาวรุจี นิ้ววิจิตร
6. คณะกรรมการกลุมบริหารงานทั่วไป มีหนาที่
- จัดสถานที่รับสมัครที่หองไพรัช ในวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2553
- จัดหองสอบวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2553 หองละ 30 คน จํานวน 22 หอง พรอมทั้ง
ทําความสะอาดใหเรียบรอย
- ติดหมายเลขหองสอบและเลขที่นั่งสอบ หนาหองสอบทุกหอง
- จัดระบบจราจร และสถานที่ที่จอดรถ และสถานที่จอดรถของผูปกครองใหเปนระเบียบ
ในวันรับสมัคร และในวันสอบ
- จัดสถานที่รับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 23 มีนาคม 2553 และวันที่ 28 มีนาคม 2553
ที่อาคารใตรมพระบารมี ฯ
- จัดน้ําดื่มบริการผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนในวันรับสมัคร และ
วันรับรายงานตัว ประกอบดวย
6.1 นายประวิทย
ผองสุภาพ
ประธานกรรมการ
6.2 นางจุฑามาศ
เมฆเจริญ
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสุชีลา
คลายชม
กรรมการ
6.4 นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
กรรมการ
6.5 นายเริงฤทธิ์
วงษาวดี
กรรมการ
6.6 นักการภารโรงและแมบา นทุกคน
กรรมการ
6.7 นายนิพนธ
ทุงทอง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ มีหนาที่
- จัดทําปายประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน กําหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก
และ วันรายงานตัว
- ประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของโรงเรียนในวันรับสมัคร และเรื่องที่เกี่ยวของกับนักเรียนและ
ผูปกครองในวันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการสอบ วันรายงานตัวและวันมอบตัว
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- จัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ สําหรับการดําเนินการทุกวัน
ประกอบดวย
7.1 นายประวิทย
ผองสุภาพ
ประธานกรรมการ
7.2 นายจิตพันธ
พลสุจริต
รองประธานกรรมการ
7.3 นายอนุพันธ
ทุงทอง
กรรมการ
7.4 นางสาววันวิสา
เทียมทิพาบุญกร
กรรมการ
7.5 นายนราธิป
ทัศนประเสริฐ
กรรมการ
7.6 นายอุรุพงษ
ณิลังโส
กรรมการ
7.7 กรรมการนักเรียน ยุวประชาสัมพันธ
กรรมการ
7.8 นางระพีร
ปยจันทร
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการกองกลาง มีหนาที่ จัดขอสอบ และเก็บขอสอบ กระดาษคําตอบ ประสานงานในการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ในวันที่ 21 มีนาคม 2553 และมอบกระดาษคําตอบใหคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบประกอบดวย
8.1 นางสาวจรสพร
สิริอัคคะโชติ
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวรื่นฤดี
บุญประดับ
กรรมการ
8.3 นางดุษฎี
สังขวิเศษ
กรรมการ
8.4 นางนุชรี
ออนละมาย
กรรมการ
8.5 นายนิพนธ
ทุงทอง
กรรมการ
8.6 นายสุนทร
อินทรบุตร
กรรมการ
8.7 นายไพบูลย
นิ่มนาค
กรรมการ
8.8 นายยงยุทธ
สวางเนตร
กรรมการ
8.9 นายพิษณุ
ทรัพยอนันต
กรรมการ
8.10 นางวิสาขา
แกวสารถี
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการกํากับหองสอบ มีหนาที่ แจกและเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ พรอมกับดําเนินการสอบ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกํากับหองสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ในวันที่ 21 มีนาคม 2553
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. ประกอบดวย
9.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( วันที่ 20 มีนาคม 2553 )
หองสอบที่ 1 (242) นายอนันต ชางตอ
นางพิมประไพ พานทอง
หองสอบที่ 2 (243) นางเบญจมาศ วรภูมิ
นายจํารุญ อังกีรัตน
หองสอบที่ 3 (244) นางสาววีรวรรณ เฉลยปราชญ นางสมพิศ อารีศรีสม
หองสอบที่ 4 (245) นางอุไรวรรณ เลาสุขสุวรรณ
นางดรุณี สุภาวิมล
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หองสอบที่ 5 (246) นางจตุพร ตระกูลศรี
นางวลัยวรรณ พุมสาขา
หองสอบที่ 6 (548) นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน
นางสาวจินตนา กัลปพฤกษ
หองสอบที่ 7 (547) นางนิฤมล พุมสาขา
นายโกวิทย บุญกระจาง
หองสอบที่ 8 (546) นางผองศรี วุฒิจักร
นายวราห อุสายพันธ
หองสอบที่ 9 (545) นายธนกานต บุญยัง
นางสงวน เถกิงผล
หองสอบที่ 10 (544) นางสุรีย บํารุงญาติ
นางบุญสนอง ชูวิไล
หองสอบที่ 11 (543) นายจิตพันธ พลสุจริต
นางสาวพจนา โชชัย
หองสอบที่ 12 (542) นางสาวสุพร ไชยวรินทรกุล
นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี
หองสอบที่ 13(541) นายเยี่ยม คุมมงคล
นางสาวศิริลักษณ ชางพงษ
หองสอบที่ 14(532) นางสาวจิราพรรณ สุขเกษม
นางอุษณีย สุวรรณชื่น
หองสอบที่ 15(533) นางนุตาวรรณ พลสุจริต
นางอัมพร คลายแกว
หองสอบที่ 16(534) นางเยาวนาถ ตรัยที่พึ่ง
นายสมคิด จิตรไทย
หองสอบที่ 17(535) นางอรนิตย พึ่งวิชา
นายสมเกียรติ สงวนวงษ
หองสอบที่ 18(536) นายชูชาติ มงคลไวย
นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์
หองสอบที่ 19(524) นางสาวนฤมล ชักนํา
นางพาขวัญ อังกีรัตน
หองสอบที่ 20 (525) นางสาวไพบูลย ภูพวง
นายพจนา สุจริตวิบูลย
หองสอบที่ 21 (526) นางดวงใจ พรมชาติ
นายเฉลิมพล ศรีอิทยาจิต
หองสอบที่ 22 (หองพยาบาล) นางชารวี หอมสงกลิ่น นางกฤษณา เหลืองธรรมชาติ
9.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (วันที่ 21 มีนาคม 2553)
หองสอบที่ 1 (524) นายสุพจน บุญชวย
นางสุนทรี วัฒนพันธุ
หองสอบที่ 2 (525) นายกิตติศักดิ์ สุขสังขาร
นายจตุอาภา เอี่ยมศิริ
หองสอบที่ 3 (526) นายเธียรวิทย ภัทรสิริโชติกุล
นางสาวเยาวลักษณ พลาบุตร
หองสอบที่ 4 (532) นางวรินทรพร เอี่ยมวราฤทธิ์
นายวัฒนา ศุภกิจ
หองสอบที่ 5 (533) นางดารา พรสมบุญ
นางญาดา ไชยรักษ
หองสอบที่ 6 (534) นางศรินยา แสงสวาง
นายนววัฒน ถนอมเกษ
หองสอบที่ 7 (535) นายไพโรจน สาระรัมย
นางโสภาพรรณ เขตรสาลี
หองสอบที่ 8 (536) นายพุฒิพัฒน เอี่ยมวราฤทธิ์
นายประทีป ขําประไพ
หองสอบที่ 9 (542) นางอรอินทร โดรณ
นายวิทูล นาคน้ํา
หองสอบที่ 10 (543) นางอารมย มวงอําพล
นายชัยชาญ สีงาม
10. คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ มีหนาที่ ตรวจและทานการตรวจใหคะแนน การสอบคัดเลือก
นักเรียน วันที่ 21- 22 มีนาคม 2553 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองผานิต มงคล แลวนําผลสงให
คณะกรรมการจัดทําผลการสอบจัดผลการสอบ ประกอบดวย
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10.1 นางวิภา
สางสาร
ประธานกรรมการ
10.2 นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
รองประธานกรรมการ
10.3 นางสาวธีราพร ศรีวงษา
กรรมการ
10.4 นางสาวปยาภรณ แสงนาค
กรรมการ
10.5 นางสาวกฤตยาพร ชางปน
กรรมการ
10.6 นางสุทธิษา
รัตนมงคล
กรรมการ
10.7 นางสาวปธิตา
มีบํารุง
กรรมการ
10.8 นางสาวขวัญใจ เจริญสุข
กรรมการ
10.9 นางสาวสุธาทิพย ฟองสมบูรณ
กรรมการ
10.10 นางสาวพลอยบุษร เบ็ญจวรรณ
กรรมการ
10.11 นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ
กรรมการ
10.12 นางสาวสุชญา พุมสวย
กรรมการ
10.13 นางสาวมยุรี
คําแกว
กรรมการ
10.14 นางสาวศิริพร ฤทธิ์มาก
กรรมการ
11. คณะกรรมการจัดทําผลการสอบ มีหนาที่ กรอกคะแนนผลการสอบของนักเรียนตามลําดับคะแนนจัดทํา
ประกาศผลการสอบ และสงผลการสอบใหกรรมการฝายทะเบียนใน ขอ 4 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
ประกอบดวย
11.1 นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
ประธานกรรมการ
11.2 นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
กรรมการ
11.3 นายธิติ
พันธุศุภผล
กรรมการ
12. คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่
- รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น.
- รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารใตรมพระบารมี ฯ
ประกอบดวย
12.1 นายวิโรจน
รวมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
12.2 นายถวัลย
พุมสาขา
รองประธานกรรมการ
12.3 นายมนตรี
ผลแยม
กรรมการ
12.4 นางสาวรัตนา
แกวสวาง
กรรมการ
12.5 นางญาดา
ไชยรักษ
กรรมการ
12.6 นางสาวกรรณิการ ชางตอ
กรรมการ
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12.7 นางสาวสมัชญา พานรอด
กรรมการ
12.8 นายสมคิด
จิตรไทย
กรรมการ
12.9 นางสุปราณี
อุทยานวรรธนะ
กรรมการ
12.10 นายโกวิท
บุญกระจาง
กรรมการ
12.11 นางพัชรา
สุขสังขาร
กรรมการ
12.12 นางสุทธิษา
รัตนมงคล
กรรมการ
12.13 นางสาวปธิตา มีบํารุง
กรรมการ
12.14 นางสาวนฤมล ชักนํา
กรรมการ
12.15 นางสุชาดา
ธีราคม
กรรมการ
12.16 นางสงวน
เถกิงผล
กรรมการ
12.17 นางพิมประไพ พานทอง
กรรมการ
12.18 นายวุฒิ
แกวสารถี
กรรมการและเลขานุการ
13. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ทั่วไป มีหนาที่
13.1 นายวิโรจน
รวมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
13.2 นายถวัลย
พุมสาขา
รองประธานกรรมการ
13.3 นางจินตนา
กัลปพฤกษ
กรรมการ
13.4 นางสาวรัตนา
แกวสวาง
กรรมการ
13.5 นายวุฒิ
แกวสารถี
กรรมการ
13.6 นายชูชาติ
มงคลไวย
กรรมการ
13.7 นายวิทูล
นาคน้ํา
กรรมการ
13.8 นายมนตรี
ผลแยม
กรรมการ
13.9 นางอารมย
มวงอําพล
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งประชุมวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัตเิ รื่องการรับ
นักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2553 โดยเครงครัดเพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายธวัช ศรีสวาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีอางทอง

