
 
ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ที ่ 92 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา  2560 (รอบสอง) 

-------------------------------------------------------------- 
                เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ตามประกาศ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
นั้น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จึงด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช   2547  ว่าด้วยการมอบ
อ านาจ สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

 1.  นายประทิน     เหลืองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสรสิช    แขวงแข่งขัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 3.  นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4.  นายสราวุธ  ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นางสาวณัฎฐ์ธนัน ร าเจริญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 6.  นางเสาวณีย ์  ไชยจารีย์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา,แนะน า,อ านวยความสะดวก และแก้ปัญหา ติดตามการด าเนินการของ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.1  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร   ประกอบด้วย 

             1.  นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก ครูช านาญการ หัวหน้า   
 2.  นางอ าภวัล ไชยทา ครูช านาญการ กรรมการ 
 3.  นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย ครูช านาญการ กรรมการ 
 4.  นางสาวไอลดา เลิกนอก ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 5.  นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ กรรมการธุรการ กรรมการ 
 
 7.  นางสาวรุ่งนภา ผาผง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
 6.  นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ             
    มีหน้ำที ่ จัดรูปเล่มท าระเบียบการรับสมัคร , ใบสมัคร , บัตรเข้าห้องสอบ  
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2.2  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน   ประกอบด้วย 
 

วัน  เวลำ  สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบ 

15 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาไพลิน 
อาคารนิล 

1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม จ าหน่ายใบสมัคร 

2. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท        
3.  นางสาวมะลิ ทุยไธสง   

แนะแนวนักเรียน 

4. นางปาลิกา ทัตเศษ ตรวจสอบหลักฐาน ชั้น ม.1, ม.4 

5. นางอ าภวัล ไชยทา ลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 
ออกบัตรประจ าตัวสอบ ชั้น ม.1, ม.4 

6. นางสาวไอลดา เลิกนอก บันทึกข้อมูลนักเรียนในคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 1,ม.4 

 
 มีหน้ำที่   -   หัวหน้ำ   จ าหน่ายใบสมัครพร้อมบัตรเข้าห้องสอบ และระเบียบการรับสมัคร ในแต่ละวัน
ดูแลจัดการตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรและเอกสารตลอดจนประสานงานด้านต่างๆที่รับผิดชอบ  

          - กำรแนะแนว  ให้แนะแนวกับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 และ ม.4   
   - กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน  ให้ตรวจดูความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัคร
น ามาสมัคร  
              - ลงทะเบียนรับนักเรียน  ให้ลงทะเบียนรับนักเรียนในสมุดทะเบียนรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    -  ออกบัตรประจ ำตัวสอบ  ให้ออกบัตรประจ าตัวสอบตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมใบสมัคร 
โดยลงทะเบียนเลขประจ าตัวสอบ (ห้องที่ เลขที่ ) ให้ตรงกับลงทะเบียนรับนักเรียน พร้อมประทับตรา
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และเก็บเอกสำรเฉพำะใบสมัครและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของตัวนักเรียน ส ำเนำปพ.1 
แจ้งให้นักเรียนน ามาในวันสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าห้องสอบ 
  -  บันทึกข้อมูลนักเรียนในคอมพิวเตอร์  ให้น าข้อมูลจากสมุดทะเบียนรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ม.1 และ ม.4 บันทึกการรับสมัครลงโปรแกรมการรับสมัคร   
2.3  คณะกรรมกำรจัดสถำนทีร่ับสมัครและวันสอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง   ประกอบด้วย 
 1.  นายไพโรจน์ ผิวเณร ครูช านาญการ หัวหน้า 
 2.  นายสาคร เป้าใจสุข      ครูช านาญการ กรรมการ 
            3.  นายสถิตย์ ชมชื่น ครูช านาญการ กรรมการ 
 5.  ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน 
      มีหน้ำที ่ -  จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับสถานที่ท่ีรับสมัครที่ห้องโสตฯไพลิน อาคารนิล  
2.4  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบส ำหรับสอบ  ประกอบด้วย 
 2.4.1  จัดเตรียมต้นฉบับข้อสอบและอุปกรณ์ในกำรคุมสอบ 
 1.  นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก ครูช านาญการ หัวหน้า   
 2.  นางสาวรุ่งนภา ผาผง ลูกจ้าง กรรมการ 
          2.4.2 จัดเย็บข้อสอบและบรรจุเข้ำซองข้อสอบ 
 1.  นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก ครูช านาญการ หัวหน้า   
 2.  นางสาวกมลรัตน์   จันทร์น้อย ครู กรรมการ 
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 3.  นางสาวไอลดา เลิกนอก ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 4.  นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ กรรมการธุรการ กรรมการ 
           2.4.3  อัดส ำเนำข้อสอบ 
 1.  นางสาวรุ่งนภา ผาผง ลูกจ้างชั่วคราว หัวหน้า
 2.  นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่
 มีหน้ำที ่ -   จัดท าข้อสอบในรายวิชาที่จะสอบตามตารางสอบชั้น ม.1, ชั้น ม.4 แล้วบรรจุในซอง
ข้อสอบให้เรียบร้อย 
2.5  คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ  ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวรุ่งนภา ผาผง  ลูกจ้าง หัวหน้า 
 2.  นายปราโมทก์ อาบสุวรรณ์ ลูกจ้าง กรรมการ 
 3.  นางหนูแดง สุขถนอม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
 มีหน้ำที ่    รับ – ส่ง ข้อสอบให้กับสนามสอบ    
2.6  ผู้อ ำนวยกำรสอบ  ประกอบด้วย 
ระดับชั้น ม. 1  (วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ห้องประชุมไพลิน  อาคารกาญจนาภิเษก) 
     1.  นายณัฐกานต์ เพชรนิล   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
     2.  นายกิตติ  เขตจัตุรัส  คร ู    กรรมการ  
ระดับชั้น ม. 4  (วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก) 
     1.  นางเสาวณีย์            ไชยจารีย์           ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้า    
 2.  นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา                พนักงานราชการ                      กรรมการ 
 มีหน้ำที่  -  ก ากับติดตามดูแล การด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานของ              
ผู้ก ากบัห้องสอบ รายงานผลการด าเนินการสอบต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการทราบ 
2.7  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ม.1  สถำนที่สอบ ณ ห้องประชุมไพลิน อำคำรนิล 
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560  เวลำ  08.30 – 14.30 น.  
 1.  นางสาววิริญญา ฝางแก้ว ครูช านาญการ  
 2.  นางสุจิตรา จันกวด ครูช านาญการ  
2.8  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ม.4 สถำนที่สอบ  ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อำคำรกำญจนำ 
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560  เวลำ  08.30 – 14.30 น.  
 1.  นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง ครูช านาญการ  
 2.  นายต่อลาภ ส าเภา ครูผู้ช่วย 
 

 มีหน้ำที ่ -  ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบตามระเบียบการสอบ ตรวจเช็คข้อสอบก่อนสอบและหลังสอบให้ครบตาม
จ านวนที่แจ้งไว้หน้าซองข้อสอบ   
2.9 คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ  ณ ห้องประชุมนิลกำฬ อำคำรนิล 
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560 เวลำ 09.30-15.00 
 1.  นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณ ครูช านาญการ หัวหน้า 
 2.  นางปาลิกา ทัตเศษ ครูช านาญการ กรรมการ 
 3.  นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4.  นางรุ่งตะวัน บัวดอก ครูช านาญการ กรรมการ 
 มีหน้ำที ่ -    ตรวจข้อสอบ ชั้น ม.1 และ, ชั้น ม.4 เสร็จแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่กรอกคะแนนต่อไป 
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2.10  คณะกรรมกำรกรอกคะแนนสอบ ม.1 และ ม.4 ณ ห้องประชุมนิลกำฬ อำคำรนิล 
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560 เวลำ 09.30-15.00 
  1.  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.  นางสาวไอลดา เลิกนอก ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  3.  นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ กรรมการธุรการ กรรมการ 
  มีหน้ำที ่– กรอกคะแนนสอบ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 แล้วจดัส่งเจ้าหน้าที่จัดชั้นเรียนต่อไป 
2.11 คณะกรรมกำรจัดชั้นเรียน ณ ห้องประชุมนิลกำฬ อำคำรนิล 
วันอังคำรที่ 16 พฤษภำคม 2560  
ระดับชั้น ม.1  
  1.  นายสถิตย์ ชมชื่น ครูช านาญการ หัวหน้า 
  2.  นายพิพัฒน์พล เนตรทิพย ์ ครู กรรมการ 
ระดับชั้น ม.4   
 1.  นางณอริญ แหวนหล่อ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 2.  นางรมณ ชมชื่น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 มีหน้ำที ่ - จัดเรียงคะแนนสอบทั้งหมด เพ่ือจัดเข้าแผนการเรียนและห้องเรียน พร้อมจัดพิมพ์เป็นราย
ห้อง เพ่ือประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนของชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ห้องวิชาการ 
 
2.12  คณะกรรมกำรรับมอบตัวและคณะกรรมกำรจ่ำยเงินเรียนฟรี 15 ปี 
วันพุธที่ 17 พฤษภำคม 2560 เวลำ 08.30-13.00 น. 
 2.12.1  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรับมอบตัว 
 1.  นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร ครูช านาญการ หัวหน้า 
 2.  นางอ าภวัล ไชยทา ครูช านาญการ กรรมการ
 3.  นางสาวกมลรัตน์   จันทร์น้อย ครู กรรมการ 
 2.12.2  คณะกรรมกำรจัดเอกสำรกำรเงิน 
 1.  นางลัดดาวัลย์ ใจเพชร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 2.  นางจารุวรรณ บุญดา ครู กรรมการ 
 3.  นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ ลูกจ้าง กรรมการ 
 4.  นางสาวมณีรัตน์ แก้วอาทะ ลูกจ้าง กรรมการ 
 2.12.3  คณะกรรมกำรรับมอบตัวและเจ้ำหน้ำที่จ่ำยเงินเรียนฟรี 15 ปี 
 

ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หน้ำที ่ สถำนที่รับมอบตัว 
ม.1 1. นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี 

2. นางสาวมณีรัตน์ แก้วอาทะ 
-รับมอบตัวนักเรียน 
-จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 

ห้องประชุมไพลิน 
อาคารนิล 

ม.4 1.  นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย 
2.  นางจารุวรรณ บุญดา 

-รับมอบตัวนักเรียน 
-จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 

ห้องประชุมนพรัตน์ 
อาคารกาญจนาภิเษก 

 
2.13  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 1.  นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร ครูช านาญการ หัวหน้า 
 มีหน้ำที ่ บันทึกภาพกิจกรรม 
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2.14  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและสวัสดิกำร 
 1.  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม                    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
             2.  นางจารุวรรณ บุญดา ครู กรรมการ 
 3.  ลูกจ้างทุกคน 
             มีหน้ำที่  - ดูแลบริการ ให้การต้อนรับ ประธาน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมบริการน้ าดื่ม 
และบริการอาหารกลางวัน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครและคุมสอบนักเรียน 
 2.15  คณะกรรมกำรประสำนงำนทั่วไป 
 1.  นางสาวณัฎฐ์ธนัน ร าเจริญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 2.  นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.  นางจุฑาภัทร์ ปะเมโท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4.  นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร ครูช านาญการ กรรมการ 
 7.  นางปาลิกา ทัตเศษ ครูช านาญการ กรรมการ 
 8.  นางจารุวรรณ บุญดา ครู กรรมการ 
 9.  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ
 มีหน้ำที ่  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการรับสมัครนักเรียนและการสอบจัดโครงสร้าง
เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)               
ให้การด าเนินงานเรียบร้อยไปด้วยดี เมื่อเสร็จการด าเนินงานให้ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ท่าน
ผู้อ านวยการทราบ 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมาปฏิบัติราชการตาม วัน เวลา ที่ก าหนด โดยใช้ความระมัดระวังอย่าให้งาน
ราชการได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค าสั่ง                

 
                  
 สั่ง   ณ   วันที่ 2  พฤษภาคม  2560 

 
 

  
 

                 (นายประทิน  เหลืองทอง) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
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ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 (รอบสอง) 
วัน   เดือน   ปี รำยกำร 

15 พฤษภาคม 2560 - จ าหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร เวลา 08.30 – 15.30 น.  
   ณ ห้องโสตทัศนศึกษาไพลิน อาคารนิล 

16 พฤษภาคม 2560 - สอบคัดเลือก เวลา 08.00 น. – 15.00 น. 
ม.1 ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล, ม.4 ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

17 พฤษภาคม 2560 - ประกาศผลการสอบคัดเลือก ณ บอร์ดหน้าอาคารนิล 
- รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน เวลา 08.30-13.00 น. 
ม.1 ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล, ม.4 ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

รำยละเอียดกำรรับสมัคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              1.1.   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้               

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ 
ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (สมัคร ม.1) 

2. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่าหรือ 
ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สมัคร ม.4) 
  3.  เป็นโสด 

 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
                2.2.  ผู้สมัครต้องมีหลักฐานดังนี้  
                 1. ใบสมัคร     จ านวน 1 ใบ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)   จ านวน 1 ใบ 
  3. ส าเนาใบ ปพ.1    จ านวน 1 ใบ 

4.  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปชุดนักเรียน)      จ านวน 1 ใบ 
5.  ผลคะแนน O-NET    จ านวน 1 ใบ 

 
2.    สิ่งท่ีต้องเตรียมมำในวันมอบตัว 

2.1  ส าเนาใบทะเบียนบ้าน (พ่อ, แม่, นักเรียน)  จ านวนอย่างละ 1 ใบ 
2.2. ส าเนาใบสูติบัตร     จ านวน 1  ใบ 
2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พ่อ, แม่, นักเรียน) จ านวนอย่างละ 1 ใบ 
2.4  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   จ านวน 1  ใบ  
(ตัวจริงพร้อมส าเนาถ่ายเอกสาร) 
2.5  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว(รูปชุดนักเรียน)   จ านวน 1  ใบ 

 
 


