
 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ ๑๐๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนระดับชั้น  ม.๑  และระดับชั้น ม.๔  ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
...................................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะได้ด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔   
       ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ในระหว่ำงวันที่  ๒๓  มีนำคม  ๒๕๖๒  –  วันที่  ๙  เมษำยน  ๒๕๖๒  นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ และ
ทำงรำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 
๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
และมอบหมำยให้บุคลำกรรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
   ๑.๓  นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   ๑.๔  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
   ๑.๕  นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
   

  มีหน้ำที ่ - ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวก  ตัดสินใจในกำรคัดเลือกและรับนักเรียน 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                                                                                                                                                                       
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 

   ๒.๓  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๒.๔  นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๒.๕  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๒.๖  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
   ๒.๗  นำงลำวัลย ์ ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๒.๘  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
   ๒.๙  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกท่ำน กรรมกำร 
   ๒.๑๐ นำงพิชยำ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร                  

    มีหน้ำที ่ - วำงแผนกำรด ำเนินงำน / ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 

  ๓.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และจัดท ำเอกสำรกำรรับนักเรียน   ประกอบด้วย 
   ๓.๑  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 



 

 

-๒- 
 

   ๓.๓  นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๓.๔  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๓.๕  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๓.๖  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร                 

๓.๗  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
๓.๘  นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 

                         ๓.๙  นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
๓.๑๐ นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง กรรมกำร                             
๓.๑๑ นำงหรรษกำนต์  ดวงแก้ว  กรรมกำร 

   ๓.๑๒ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                           

  มีหน้ำที ่ ๑.  ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับ ชั้น ม.๑  และ ม.๔  โดยวิธีกำรต่ำง ๆ 
    ๒.  จัดท ำเอกสำรกำรรับนักเรียน  เช่น แนวปฏิบัติ ค ำชี้แจง ใบสมัคร ใบมอบตัว 
    ๓.  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักเรียน  ผู้ปกครองในวันรับสมัคร รำยงำนตัว และมอบตัว  

 

  ๔. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  ประกอบด้วย 
       ๔.๑  กรรมกำรกลำง 
   ๔.๑.๑  นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๑.๒  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
   ๔.๑.๓  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๔.๑.๔  นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๔.๑.๕  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๔.๑.๖  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๔.๑.๗  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
   ๔.๑.๘  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
   ๔.๑.๙  นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมกำร 
   ๔.๑.๑๐ นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง กรรมกำร 
   ๔.๑.๑๑ นำงพิชยำ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร        

มีหน้ำที ่  ๑. จัดอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรรับสมัครทุกอย่ำง  และประสำนกำรจัดสถำนที่กำรรับสมัครนักเรียนกับ 
                ฝ่ำยจัดสถำนที่ 

    ๒. ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำแก่กรรมกำรรับสมัครนักเรียน 
    ๓. จัดเก็บใบสมัครหลักฐำนของนักเรียนที่สมัครจำกกรรมกำรรับสมัครแต่ละวัน 
                       ๔. ติดประกำศผลกำรสอบนักเรียน  และรำยชื่อนักเรียนเพ่ือมอบตัว                                

  ๕. รำยงำนผลกำรรับสมัครนักเรียนประจ ำวันของโรงเรียนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๕  ทรำบ      

 

                          ๔.๒ กรรมกำรตรวจหลักฐำนกำรรับสมัครนักเรียน    ประกอบด้วย 
  ๔.๒.๑  นำยสุรัตน์  จี้ฟู    ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒.๒  นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร  
  ๔.๒.๓  นำงสำวอัมพร  นำมณี  กรรมกำร 
 



 

 

-๓- 
 

  ๔.๒.๔  นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์  กรรมกำร 
  ๔.๒.๕  นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 
  ๔.๒.๖  นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล กรรมกำร 
  ๔.๒.๗  นำงพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งำม  กรรมกำร 
  ๔.๒.๘  นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง กรรมกำร 
  ๔.๒.๙  นำงล ำดวน  ติดทะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            มีหน้ำที ่ ๑. แจกใบสมัครให้แก่นักเรียนที่จะสมัครเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๑  และ ม.๔ 
    ๒. ตรวจสอบรำยละเอียดกำรกรอกใบสมัครกับเอกสำรหลักฐำนคือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ปพ. ๑ หรือ
ใบรับรองท่ีนักเรียนน ำมำให้ถูกต้องตรงกัน กรณีไม่ถูกต้องให้แนะน ำนักเรียนไปด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว 
    ๓. รวบรวมส ำเนำทะเบียนบ้ำน ปพ. ๑  หรือใบรับรอง  ฉบับถ่ำยเอกสำร  รวมกับใบสมัครและคืน
เอกสำรฉบับจริงให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกรรมกำรตรวจหลักฐำนลงในใบสมัคร 

 

                         ๔.๓ กรรมกำรรับสมัคร  ประกอบด้วย 
    ๔.๓.๑  นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์  ประธำนกรรมกำร 
    ๔.๓.๒  นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
    ๔.๓.๓  นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 
    ๔.๓.๔  นำงสำวญำดำ  มำอ้วน  กรรมกำร 
    ๔.๓.๕  นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี  กรรมกำร 
    ๔.๓.๖  นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว  กรรมกำร 
    ๔.๓.๗  นำงสำวสุณิสำ  บุญผล  กรรมกำร 
    ๔.๓.๘  นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช กรรมกำร 

๔.๓.๙  นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร      

                      มีหน้ำที่  ๑. ลงรำยชื่อนักเรียนที่มำสมัครทุกคนในสมุดรับสมัคร ม.๑ ในเขตพ้ืนที่บริกำรและนอกเขตพ้ืนที่ 
บริกำรพร้อมทั้งเขียนหมำยเลขผู้สมัครในใบสมัครให้ตรงกับสมุดรับนักเรียน 
                      ๒. ออกบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร  ประทับตรำโรงเรียนพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อกรรมกำรรับสมัครในใบสมัคร
และบัตรประจ ำตัว    
                            ๓. สรุปยอดกำรรับนักเรียนแต่ละวันในสมุดรับนักเรียนและปกแฟ้ม พร้อมทั้งรวบรวมใบสมัคร 
เอกสำรหลักฐำนและอุปกรณ์กำรรับสมัครส่งเลขำนุกำรกำรรับสมัครทุกสิ้นวัน  

   ๔.๔  กรรมกำรฝ่ำยคอมพิวเตอร์รวบรวมข้อมูลและพิมพ์รำยชื่อ 
   ๔.๔.๑  นำยนิพล  ปลุกเสก   ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๔.๒  นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
   ๔.๔.๓  นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม  กรรมกำร 
   ๔.๔.๔  นำงสำวสุณิสำ  บุญผล   กรรมกำร 
   ๔.๔.๕  นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช  กรรมกำร 
  ๔.๔.๖  นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  และโปรแกรมเพ่ือใช้รับสมัครนักเรียน            
    ๒. พิมพ์รำยชื่อนักเรียนที่มำสมัครแต่ละวันให้เสร็จสิ้น และเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์                           
    ๓. ตรวจสอบควำมถูกต้องของนักเรียนที่สมัคร  ซึ่งกรรมกำรพิมพ์รำยชื่อแต่ละวันกรอกข้อมูลและ                                                                                                                                                                                                                            

พิมพ์ออกทำงเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรสอบ กำรกรอกคะแนนสอบและรำยงำนตัว  
     ๔. รำยงำนผลกำรสมัครในแต่ละวันให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต ๓๕ ทำง Website 



 

 

 
-๔- 

 

  ๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ     ประกอบด้วย 
   ๕.๑  นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  ประธำนกรรมกำร 
   ๕.๒  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย            กรรมกำร 
   ๕.๓  นำงลำวัลย ์ ขยันขำย                กรรมกำร 
   ๕.๔  นำงจันทร์วัน  รัว่รู ้   กรรมกำร 
   ๕.๕  นำงอุมำพร  แก้วปวน    กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                                                                                             

 

   มีหน้ำที ่  ๑. ด ำเนินกำรอัดส ำเนำและควบคุมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       ๒. ติดประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔ พร้อมห้องสอบที่บอร์ดหน้ำอำคำรร่มตะแบกและหน้ำห้องสอบ 

       ๓. รับข้อสอบพร้อมเฉลยจำกกรรมกำรออกข้อสอบ  เพ่ือเก็บรักษำและจัดสอบในวันที่ก ำหนด 
                          ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอบ  รำยชื่อนักเรียนที่สอบแต่ละห้องให้กรรมกำรคุมสอบ                                 
       ๕. ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ  โดยประสำนกับกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 
       ๖. รับข้อสอบและอุปกรณ์คืน  น ำกระดำษค ำตอบพร้อมเฉลยของแต่ละวิชำให้กรรมกำรตรวจข้อสอบ    

 

  ๖. คณะกรรมกำรควบคุมกำรสอบ  
      ๖.๑. ระดับชัน้ ม.๑ วันศุกร ์ที่  ๕ เมษำยน  ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 
 ๖.๑.๑  นำยสุรัตน์  จี้ฟู   ประธำนกรรมกำร 

๖.๑.๒  นำงศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมกำร 
๖.๑.๓  นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ  กรรมกำร 

 ๖.๑.๔  นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
 ๖.๑.๕  นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
  ๖.๑.๖  นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ  กรรมกำร 
 ๖.๑.๗  นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์ กรรมกำร 
 ๖.๑.๘  นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำร 
 ๖.๑.๙  นำยเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมกำร 
 ๖.๑.๑๐ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 

๖.๑.๑๑  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
 ๖.๑.๑๒  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

                             ๖.๒ ระดับชั้น ม.๔  วันอำทิตย์ที่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒.๑  นำยพินิจ  ทังสุนันท์  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒.๒  นำงพันนภำ  วลีด ำรง  กรรมกำร 
 ๖.๒.๓  นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช กรรมกำร 
 ๖.๒.๔   นำงสำวสุณิสำ  บุญผล  กรรมกำร 
 ๖.๒.๕  นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ  กรรมกำร 
 ๖.๒.๖  นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง กรรมกำร 
 ๖.๒.๗  นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำร 
 ๖.๒.๘  นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม กรรมกำร 
 ๖.๒.๙  นำงพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งำม  กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๐ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 



 

 

 
-๕- 

 

 ๖.๑.๑๑ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
 ๖.๒.๑๒  นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   มีหน้ำที ่ ๑. รับข้อสอบ และควบคุมกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยให้นักเรียนลงลำยมือชื่อใน  
บัญชีรำยชื่อ 

      ๒. เรียงกระดำษข้อสอบกระดำษค ำตอบให้เรียบร้อยและน ำส่งให้กรรมกำรสอบกลำง                
 

  ๗. คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบและกำรจัดชั้นเรียน  ประกอบด้วย 
๗.๑  นำงพิชยำ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 

   ๗.๒  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๗.๓  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
   ๗.๔  นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร      

๗.๕  นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 
๗.๖  นำงลำวัลย ์ ขยันขำย  กรรมกำร 
๗.๗  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร                                  
๗.๘  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 

    ๗.๙  นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร  
๗.๑๐  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้ำที ่ ๑. น ำผลคะแนนมำประมวลผล  เรียงล ำดับที่จำกมำกไปหำน้อยและปิดประกำศรำยชื่อให้ 
แล้วเสร็จโดยระดับชั้น ม.๑ ภำยในวันที่  ๖ เมษำยน  ๒๕๖๒ ,ระดับชั้นม.๔ ภำยในวันที่  ๕  เมษำยน  ๒๕๖๒ 
ณ ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก 
   ๒. จัดล ำดับและจัดชั้นเรียน ม.๑, ม.๔ พิมพ์รำยชื่อนักเรียนให้เรียบร้อยเพ่ือใช้ส ำหรับรับมอบตัวต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

๘. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน 
              ๘.๑ ระดับชั้น ม.๑  วันอำทิตยท์ี่  ๗  เมษำยน  ๒๕๖๒  ณ ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก                                                                                                                                                                    
   ๘.๑.๑  นำงพิชยำ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
   ๘.๑.๒  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๘.๑.๓  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร    
   ๘.๑.๔  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๘.๑.๕  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร                                                  

๘.๑.๖  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร                                                                                                                                                               
    ๘.๑.๗  นำงสำวสุดำรัตน์  เปยีงน้อย กรรมกำร  

          ๘.๑.๘  นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 

       ๘.๒  ระดับชั้น ม.๔  วนัเสำร์ ที่  ๖ เมษำยน  ๒๕๖๒ ณ  ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก 
   ๘.๒.๑  นำงพิชยำ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
   ๘.๒.๒  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๘.๒.๓  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
   ๘.๒.๔  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร                                                           
   ๘.๒.๕  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๘.๒.๖  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร  



 

 

 
-๖- 

 

๘.๒.๗ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
๘.๒.๘ นำงสำววัชรินทร์  แกว้มูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                      
   

มีหน้ำที ่ ๑. รับรำยงำนตัวนักเรียน  โดยให้นักเรียนลงชื่อต่อท้ำยชื่อในบัญชีรำยชื่อ 
    ๒. แจกใบมอบตัวและเอกสำรอื่น ๆ ให้นักเรียนทุกคนที่มำรำยงำนตัวแนะน ำ 
กำรกรอกเอกสำรกำรมอบตัว 
     ๓. หลังเสร็จสิ้นกำรรำยงำนตัวให้เลขำนุกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนที่มำรำยงำนตัวส่งให้
เลขำนุกำรกรรมกำรรับสมัครนักเรียน                                                                                                                                 

๙. คณะกรรมกำรตรวจหลักฐำนและรับมอบตัวนักเรียน  ณ ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก 
ระดับชั้น ม.๑ วันจันทร์ที่  ๘  เมษำยน  ๒๕๖๒ และระดับชั้น ม.๔ วันอังคำรที ่๙  เมษำยน  ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

   ๙.๑  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
   ๙.๒  นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๙.๓  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๙.๔  นำงลำวัลย ์ ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๙.๕  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
                               ๙.๖  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 

๙.๗  นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
๙.๗  นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร                    
๙.๘  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร     

 มีหน้ำที ่ ๑. ตรวจสอบใบมอบตัวกับเอกสำรที่นักเรียน ม.๑, ม.๔ น ำมำแสดงให้ถูกต้องและเก็บเอกสำร
แนบกับใบมอบตัวและลงลำยมือชื่อในใบมอบตัว  โดยให้ด ำเนินกำรก่อนเริ่มกำรประชุมและหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ปกครองแล้ว 

  ๒. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมรำยชื่อนักเรียนทุกคนที่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนดไว้
โดยให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อต่อหน้ำกรรมกำรรับมอบตัว 
    ๓. แจ้งจ ำนวนนักเรียนที่มำมอบตัวเรียบร้อยแล้วให้เลขำนุกำรกรรมกำรรับสมัคร  
   ๔. ชี้แจงล ำดับขั้นตอน กำรตรวจหลักฐำนและรับมอบตวัแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม.๑,ม.๔     
 

                     ๑๐. คณะกรรมกำรเครื่องเสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
   ๑๐.๑  นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
   ๑๐.๒  นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำร 
   ๑๐.๓  นำยบัญชำ  บังคมเนตร  กรรมกำร 
   ๑๐.๔  นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร                     
 

  มีหน้ำที ่ - จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกภำพ ควบคุมระบบเสียงกำรใช้เครื่องขยำยเสียงส ำหรับใช้ชี้แจง 
วันรับสมัคร,วันรำยงำนตัวและวันมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ 

 

                        ๑๑. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่และบริกำรน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 
   ๑๑.๑  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร    
   ๑๑.๒  นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำร 

๑๑.๓  นำงสำวอัมพร  นำมณี  กรรมกำร 



 

 

 
                                       -๗- 
 

๑๑.๔  นำยบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมกำร 
   ๑๑.๕  นำงจันทร์วัน  รัว่รู ้  กรรมกำร 
   ๑๑.๖  นำยสมำน  จันทร์ธง  กรรมกำร                                                    

๑๑.๗  นำยผจญ  ภิระแก้ว  กรรมกำร                                                           
๑๑.๘  เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดทุกคน กรรมกำร                               
๑๑.๙  นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                     

         มีหน้ำที ่๑. จัดสถำนที่และท ำควำมสะอำดชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก  เพ่ือรับสมัครนักเรียน ม.๑, ม.๔            
ในวันที่ ๒๓  - ๒๗ มีนำคม  ๒๕๖๒,รับรำยงำนตัว  ม.๑ วันที่ ๗  เมษำยน  ๒๕๖๒ , ม.๔ วันที่ ๖ เมษำยน  ๒๕๖๒ 
         ๒. จัดห้องสอบ  - ม.๑   จ ำนวน  ๖  ห้อง  สอบวันศุกร์ ที่  ๕  เมษำยน  ๒๕๖๒ 

                     - ม.๔   จ ำนวน  ๖  ห้อง  สอบวันอำทิตยท์ี่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๒ 
   ๓. จัดห้องเรียน  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  อำคำรร่มตะแบกเพ่ือช ำระเงินและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.๑  

วันที่  ๘  เมษำยน ๒๕๖๒, ระดับชั้นม.๔  วันที่  ๙  เมษำยน  ๒๕๖๒   
      ๔. จัดสถำนที่บริเวณหอประชุมอินทนิล จัดชุดรับแขก  โต๊ะ  เก้ำอ้ีเพ่ือประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
กำรมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.๑ วันที่  ๘  เมษำยน  ๒๕๖๒, ระดับชั้นม.๔  วันที่  ๙  เมษำยน  ๒๕๖๒   
      ๕. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนอำคำรสถำนที่  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ส ำหรับคณะกรรมกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ 
(กรณีไม่เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่) 

           ๖. บริกำรน้ ำดื่มแก่คณะกรรมกำรรับสมัคร  ตลอดจนตั้งจุดบริกำรน้ ำดื่มแก่นักเรียนที่มำสมัคร 
และผู้ปกครอง  (ตำมก ำหนดกำร)                                      

 

    ๑๒.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
   ๑๒.๑  นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  ประธำนกรรมกำร 
   ๑๒.๒  นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๑๒.๓  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
   ๑๒.๔  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
   ๑๒.๕  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  มีหน้ำที ่   ๑. สร้ำงแบบสอบถำมและรวบรวมข้อมูล  
 ๒. ติดตำมและด ำเนินงำนกำรประเมินผล  รวมทั้งรำยงำนผลต่อประธำนคณะกรรมกำร 
    ด ำเนินงำน 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดีต่อ 
ทำงรำชกำรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๕   มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 (นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 

  



 

 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

      กรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ณ ชัน้ลำ่งอำคำรร่มตะแบก                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                

วันที ่
ชั้น กรรมกำรตรวจหลักฐำน กรรมกำรรับสมัคร กรรมกำรรวบรวมข้อมูล / 

พิมพ์รำยชื่อ 
วันเสำรท์ี่  ๒๓  
มีนำคม ๒๕๖๒ 

ม.๑ นำงสำวอัจจิมำ  สิริสูตร นำงสำวสุณิสำ  บุญผล นำยนิพล  ปลุกเสก 
ม.๔ นำงล ำดวน  ติดทะ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วฒุิกุล 

วันอำทิตย์ที่  ๒๔  
มีนำคม ๒๕๖๒ 

ม.๑ นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกลุ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม 
ม.๔ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี นำงสำวญำดำ  มำอ้วน นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์

วันจันทร์ที่ ๒๕
มีนำคม ๒๕๖๒ 

ม.๑ นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง นำงสำวสุณิสำ  บุญผล นำงสำวสุณิสำ  บุญผล 
ม.๔ นำงพิมพช์นก  อภิวงศ์งำม นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช 

วันอังคำรที่ ๒๖   
มีนำคม ๒๕๖๒ 

ม.๑ นำงพนันภำ  วลีด ำรงค์ นำยชัยพิชิต  อุดค ำม ี นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม 
ม.๔ นำงสำวสุริยำพร ญำณตำล นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วฒุิกุล 

วันพุธที่ ๒๗   
มีนำคม ๒๕๖๒ 

ม.๑ นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรัตน ์ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม 
ม.๔ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วฒุิกุล 
 
 
กรรมกำรฝ่ำยควบคุมกำรสอบ   
 

            ระดับชัน้ ม.๑  วันศุกร ์ที่  ๕  เมษำยน ๒๕๖๒   เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐  น.   ณ อำคำรร่มตะแบก 
 

ห้องสอบที่ ห้อง กรรมกำรควบคุมกำรสอบ 
๑ ๕๒๑ นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์ นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
๒ ๕๒๒ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม ่
๓ ๕๒๓ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ นำยบรรจบ  ชูมก 
๔ ๕๒๔ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง 
๕ ๕๒๕ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน 
๖ ๕๒๖ นำงลำวลัย์  ขยันขำย นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง 

 

 
ระดับชัน้ ม.๔  วันอำทิตย์ที่  ๓๑ มีนำคม  ๒๕๖๒   เวลำ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐  น.   ณ อำคำรร่มตะแบก 

 

ห้องสอบที่ ห้อง กรรมกำรควบคุมกำรสอบ 
๑ ๕๒๑ นำงพนัภำ  วลีด ำรงค ์ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช 
๒ ๕๒๒ นำยพนิิจ  ทังสุนนัท ์ นำงสำวสุณิสำ  บุญผล 
๓ ๕๒๓ นำงสำวอรนชุ  เรือนค ำ นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง 
๔ ๕๒๔ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
๕ ๕๒๕ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม นำงพิมพช์นก  อภิวงศ์งำม 
๖ ๕๒๖ นำงอุมำพร  แก้วปวน นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย 

 

 

 


