
 
 ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ที ่  ๐๔๑ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการรับนักเรียน สอบคัดเลือก รายงานตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
………………………...............................………………… 

เพ่ือให๎การด าเนินงานการรับนักเรียน ระหวํางวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ -
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงานตัววันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของนักเรียนเพ่ือเข๎าศึกษาตํอระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ยุติธรรม โปรํงใส 
ตรวจสอบไดแ๎ละเกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ    

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา 
๑. นายประภาส  พริพล ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาวดี  นาคพริก รองผู๎อ านวยช านาญการ   กรรมการ 
๓. นางสาวรุํงอรุณ  ลายคราม ครูช านาญการ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการ 
๔. นางสมใจ  เรืองด า  ครูช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการ 
๕. นางอ าไพ  เรืองฤทธิ์     ครูช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ให๎ค าแนะน าให๎ค าปรึกษา  และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ    

 ๒. คณะกรรมการประสานงานและด าเนินงาน 
๑. นางอ าไพ  เรืองฤทธิ์    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางปัทมา  ศิลาพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายชะยันต์  เรือนทองดี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕. นายมนตรี  สังข์โต    ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๗. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๘. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๙. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์   คร ู   กรรมการ 
๑๐. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๑๒. นายวัชระชัย  ไถ๎เงิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ                พนักงานราชการ  กรรมการ 

/๑๔.นางสาวประภาศิริ  … 
 



 ๒ 

๑๔. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๕. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่      
๑. วางแผนด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                        

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. จัดท าเอกสารทั้งหมด ที่เก่ียวข๎อง เชํน ประกาศการรับนักเรียน รายชื่อนักเรียนแยกตาม            

ประเภทตําง ๆ   
๓. แนะน าผู๎ปกครอง ชี้แจง ให๎ข๎อมูล และ วิธีการด าเนินการตามข้ันตอนในการสมัครเรียน 
๔. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให๎กับคณะกรรมการด าเนินงานทราบ 
๕. จัดท าแบบบันทึกสรุปการรับนักเรียนในแตํละวันและรายงานกับผู๎ที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่รายงานตํอ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   
๖. จัดท ารายชื่อนักเรียนเพ่ือใช๎ในการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒    
๗. จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
๘. อ านวยความสะดวกผู๎ปกครองและนักเรียน ด๎านการแจ๎งความจ านง สมัครเรียน สอบคัดเลือก และ

รายงานตัว 
๙. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 

๑๐. หนา๎ทีอ่ื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  
        ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นางสมใจ  เรืองด า    ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  สังข์โต        ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๔. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๕. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์   คร ู   กรรมการ 
๖. นายนฤเทพ  กั้งเหล๎ง   คร ู   กรรมการ 
๗. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุช   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๙. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ                พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๒. นักการภารโรง/แมํบ๎าน 
๑๓. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่       
๑. จัดท าป้ายแสดงสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และรายงานตัว 
๒. ท าความสะอาดและจัดห๎องโสตฯ ส าหรับรับสมัครนักเรียนในวันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบไว๎ในการรับนักเรียนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 
๓. ท าความสะอาดและจัดห๎องสอบบนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือใช๎ในการสอบ วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม  

๒๕๖๒  จ านวน ๑๘ ห๎อง ห๎องละ ๓๕ ชุด 
 

/๔. ติดบัตร… 



 ๓ 

๔. ติดบัตรประจ าตัวผู๎สมัครบนโต๏ะที่ใช๎ในการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามหมายเลขประจ าตัวผู๎สมัคร และติด
รายชื่อผู๎มีสิทธิสอบหน๎าห๎องสอบ 

๕. ท าความสะอาดบริเวณด๎านหน๎าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดสถานที่รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ ในวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ กลุํม 

๖. ท าความสะอาดและจัดเตรียมเก๎าอ้ีในห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก เพ่ือใช๎ในการประชุมนักเรียน
และผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ 
๖ เมษายน  ๒๕๖๒    

๗. ดูแลอุปกรณ์ตําง ๆ ให๎พร๎อมใช๎งาน 
๘. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๙. หน๎าที่อื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นายอัญชัน  สุคาร               คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุช   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นายวัชระชัย  ไถ๎เงิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔. นายศุภโชค มานพศิลป์   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๕. นางสาววราภรณ์  บุญดอก    คร ู   กรรมการและเลขานุการ      

หน้าที ่    
๑. จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์เครื่องเสียง และจัดท าข๎อความแสดงที่หน๎าจอ “การรับสมัครนักเรียน

ประเภทห๎องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒”  ในวันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ 
– ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา 

๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เครื่องเสียง บริ เวณด๎านลํางอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เ พ่ือ ใช๎ 
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒ 

๓. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บริเวณห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก เพ่ือใช๎ประชุมนักเรียนและ
ผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๖ 
เมษายน  ๒๕๖๒   

๔. จัดท าข๎อความแสดงที่หน๎าจอ “การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 
๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒”ในวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๒ 

๕. จัดท าข๎อความแสดงที่หน๎าจอ “การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 
๔ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒”ในวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๒ 

๖. ด าเนินการบันทึกภาพกิจกรรม 
๗. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวใกล๎รุํง  จันทร์ศรี   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชุติมา ปาละวงษ์   คร ู   กรรมการ 
๓. นายสุภกิจ  ก าลังคลี่   คร ู   กรรมการ 

/๔. นางสาวเมธินุช... 



 ๔ 

๔. นางสาวเมธินุช ทองธีรภาพ   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๕. นางสาวปริศนา  ไขํมุกข์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่       
๑. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู๎ปกครองนักเรียนในการสมัครเรียน ในวันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ และรายงานตัวในวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๒  
และวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒   

๒. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑. นางวันเพ็ญ  เจริญผล   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ  คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต             ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๔. นักการภารโรง/แมํบ๎าน    
๕. นางสาวปราณี  วางหา   คร ู   กรรมการกรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าที่       

๑. จัดเตรียมอาหารวําง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันแกํคณะกรรมการในวันด าเนินงาน 
๒. เบิกคําใช๎จําย และสรุปการใช๎จํายให๎ผู๎บริหารทราบ  
๓. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงค์   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๔. นายกิตติพัฒน์  ศรีช านิ   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๕. นางอรวรรณ  แสงงาม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่      
๑. ประเมินผลการด าเนินงานการรับสมัคร การสอบ และการรายงานตัว เก็บรวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์ข๎อมูล  

และสรุปผล 
๒. น าผลการประเมินให๎คณะกรรมการด าเนินงานและรายงานผลการประเมินตํอผู๎บริหาร   
๓. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
 

/๘. คณะกรรมการ…



 ๕ 

 
๘. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 
     ๘.๑  คณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหวํางวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
            ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา 

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการตรวจหลักฐาน คณะกรรมการ 
ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

คณะกรรมการออกบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร และเก็บหลักฐาน 

๒๒ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

นางสาวเปรมฤดี  ภูแมํน้ า นางสาวนุชสรา  เจริญกิจ นางสาวสุธิดา  สุทินฤกษ์ 

นางสาวชุติมา ปาละวงษ์ นางสาวบุษกล เพ็ชรกลับ นางสุปราณี  เต็งยะ 

นางใกล๎รุํง  เชื้อคล๎อยวรรณา นายพงศธร  ทองโคตร นางสาวจารึก  ไกรนรา 

นางสาวจิราพร  อินตุํน นายพรชัย  นามภูษา นักเรียนอาสาช่วยงาน 

นางเดือนประดับ  จันทรางศุ นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงค ์  

 นักเรียนอาสาช่วยงาน  

๒๓ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

นางสาวปริศนา  ไข่มุกข์ นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชต ิ นางสาวกชามาส  ยานะ 

นางบรรจง  ฉมังหัตถพงศ์ นางสาวขวัญไพ  กล่อมขุนทด นางมณีรัตน์  สุไลมานดี 

นางสาวสุภาพร  มูฮ าหมัด นายสุภกิจ  ก าลังคลี่ นางพิชญฑิวา  ทันประสงค์ 

นางกองเงิน  แก๎วทะเล นายอดิศักดิ ์ ถิ่นทัพไทย นักเรียนอาสาช่วยงาน 

นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี นางสาวกฤษณา  เขียนนา  

 นักเรียนอาสาช่วยงาน  

๒๕ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

นางสาวกลรัตน์  ศิริ ว่าที่ร.ต.วรพล  เพชรสมัย นายกิตยาภรณ์  เจริญพร 

นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์ นางสาวศศิตา  กองเป็ง นางสาวอุบล  ก าลังเหลือ 

นางสุนันทา  ไกรน๎อย นายศุภโชค  มานพศิลป์ นางประนอม  โซ๊ะอาด า 

นางสาวปริณดา  แป้นแก๎ว นายสุนธี  พานิช นักเรียนอาสาช่วยงาน 

นางเบ็ญจมาศ  เดชเสนํห์ นางสาวชิดชไม  เจือมา  

 นักเรียนอาสาช่วยงาน  

๒๖ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก นางสาวนิลุบล  ปัญญารมย์ นายเกษม  ธัมมวารีกานต์ 

นางอรวรรณ  แสงงาม นางสาวกนกอร  ขุนสิทธิ์ นางสาวพิมลวรรณ  ข าแท้ 
นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ ์ นายปกป้อง  สนิท นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ 
นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง นางสาวปริษา  สหคุณชัย นักเรียนอาสาช่วยงาน 

นางสาวธีรวรรณ  ต๏ะวิกา นางพิศมัย  ณะศรีธะ  

 นักเรียนอาสาช่วยงาน  

 
/ วัน/เดือน/ป.ี..



 ๖ 

 

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการตรวจหลักฐาน คณะกรรมการ 
ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

คณะกรรมการออกบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร และเก็บหลักฐาน 

๒๗ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์ นางสาวฐิตินันท์  ม่วงจีน นายเจริญ  มุศิริ 
นางสาวพัชญา  สาทา นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ นายกิตติศักดิ ์ ศิริวงศ์ 

นางสาวธัญปภัทร  พงศ์ภรภัทร นายธนนนท์  ใจน๎อม นางสาวจรรญา  กระโจมทอง 
นางสาวชนิดา  หาญจริง นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร นักเรียนอาสาช่วยงาน 
นางสาววรนุช  ค าภาพักตร์ นักเรียนอาสาช่วยงาน  
   

 
    ๘.๒  คณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหวํางวันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา 
 

    วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
คณะกรรมการ 

ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
คณะกรรมการออกบัตรประจ าตัว

ผู้สมัครและเก็บหลกัฐาน 

๒๒  มี.ค. ๒๕๖๒ นายนุกูล  แสงวรรณเทศ นายนรานนท์  ล่องแดง นางสาวสิราวรรณ  ศรีนนเรือง 

๒๓  มี.ค. ๒๕๖๒ นางสาวดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ นางสาวภัครจิราภรณ์   บุญชน นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ 

๒๕  มี.ค. ๒๕๖๒ นายทองแดง  วงษ์พินิจ นายอดิศักดิ ์ ยงยุทธ นางสาวนิตยา  สังสีมา 

๒๖  มี.ค. ๒๕๖๒ นางทัศนีย์  สืบสันติวรพงศ์ นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล นางสมรัก  ทับทิมศรี 

๒๗  มี.ค. ๒๕๖๒ นางสาวนงนุช  พลศรี นายสิทธิพงศ์  บุญเกิด นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอ าพรรณ์ 
 
หน้าที ่   
๑.   คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎สมัครตามประกาศของทางโรงเรียนอยําง
ละเอียดวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติในเขตพ้ืนที่บริการ หรือผู๎สมัครทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ)       
และต๎องระบุลงในใบแจ๎งความจ านงของผู๎สมัคร  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎สมัครตามประกาศของทางโรงเรียนอยําง
ละเอียด  

- ตรวจสอบความถูกต๎องในการกรอก ชื่อ- สกุล  ที่อยูํ  และอ่ืนๆ ตามใบสมัครให๎ครบถ๎วน 
- ลงนามผู๎ตรวจสอบหลักฐาน 
- เก็บหลักฐานผู๎สมัครเฉพาะฉบับถ่ายเอกสารเทํานั้น 
- สํงตํอให๎คณะกรรมการออกเลขประจ าตัวผู๎สมัคร 

๒.  คณะกรรมการออกเลขประจ าตัวผู๎สมัคร 
- ลงข๎อมูลผู๎สมัครลงในคอมพิวเตอร์โดยใสํรหัสอ๎างอิงตามใบแจ๎งความจ านง  
- กรอกประเภทผู๎สมัครลงในชํองใบสมัครตามหน๎าจอคอมพิวเตอร์  
- พิมพ์ใบสมัคร ลงนามผู๎ตรวจหลักฐาน และผู๎ออกเลขประจ าตัวผู๎สมัคร 
- ให๎ผู๎สมัคร และผู๎ปกครองลงนาม 
- สํงตํอคณะกรรมการออกบัตรประจ าตัวผู๎สมัครและเก็บหลักฐาน 

/ ๓.คณะกรรมการ... 



 ๗ 

๓. คณะกรรมการออกบัตรประจ าตัวผู๎สมัครและเก็บหลักฐาน 
- ติดรูปในใบสมัคร จ านวน ๓ รูป   
- ประทับตราโรงเรียนลงในใบสมัครสํวนของโรงเรียนและสํวนของผู๎สมัคร 
- ตัดสํวนทีผู่๎สมัครต๎องเก็บเป็นหลักฐานให๎กับผู๎สมัคร 
- เก็บหลักฐานของผู๎สมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามเลขประจ าตัวผู๎สมัคร 
- สํงตํอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อบันทึกข๎อมูลรายละเอียดนักเรียนที่สมัคร 
- เริ่มปฏิบัติงานเวลา  ๗.๓๐ น.  ของทุกวัน  และเสร็จสิ้นเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการรับสมัครต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
๑. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  สังข์โต                  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์     คร ู   กรรมการ 
๔. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   รายงานผลการรับสมัครให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  ตามแบบรายงานทุกวันหลัง  
                      เสร็จสิ้น การรับสมัคร 
          ๑๐. คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน  
            ๑๐.๑ คณะกรรมการกลางและประสานงานการสอบ 

๑. นางสาวสุธามาศ  สุธีวัฒนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายเจริญ  มุศิริ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางปัทมา  ศิลาพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางสุนันทา  ไกรน๎อย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางสาวอัญชลี  ฉัตรเจริญวัฒนา เจ๎าหน๎าที่  กรรมการ 
๗. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก   ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

             ๑๐.๒ คณะกรรมการก ากับการสอบ   
                    ๑๐.๒.๑ คณะกรรมการก ากับการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สอบ  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒   

กลุ่มที่ ห้อง กรรมการก ากับการสอบ กรรการก ากับการสอบ 
๑ ๓๒๐๓ นางสาวดาริญา  ดุลยากานต์ นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม 

๒ ๓๒๐๔ นายประเสริฐ  รุ่งแสง นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ 

๓ ๓๒๐๕ นางสาวพงษ์สุดา  ส าเภาพงษ์ นายอาวุธ  จิโนวัฒน ์

๔ ๓๒๐๙ นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ นางสาวอุบล  ก าลังเหลือ 

๕ ๓๒๑๐ นางสาวปริษา  สหคุณชัย นางสาวจีระพร  สิงห์โต 

๖ ๓๓๐๑ ว่าที่ร.ต.วรพล  เพชรสมัย นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง 

๗ ๓๓๐๒ นายวรรธนะ  พนไธสง นางสาวดารณี  ทุมแก๎ว 

๘ ๓๓๐๓ นางสาววราภรณ์  บุญดอก นางสาวกฤษณา  เขียนนา 

๙ ๓๓๐๔ นางวิจิตรา  ทัพพรหม นางสาวธีรวรรณ  ต๏ะวิกา 

๑๐ ๓๓๐๕ นายศุภชัย  เพ็ชร์รัตน์ นางสาวนิตยา  สังสีมา 

๑๑ ๓๓๐๖ นายสมควร  ผาสุขธรรม นางสาวบุษกล เพ็ชรกลับ 
 

/กลุํมที่... 



 ๘ 

กลุ่มที่ ห้อง กรรมการก ากับการสอบ กรรการก ากับการสอบ 
๑๒ ๓๓๐๗ นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์ นางสาวนิติกานต ์ แก้วประดิษฐ์ 

๑๓ ๓๓๐๘ นางสาวสายชล  ภูแล่นกลับ นายพงศธร  ทองโคตร 

๑๔ ๓๓๐๙ นางสาวสารีนา  สาแล๊ะ นายถนอมศักดิ์  เมรี 

๑๕ ๓๓๑๐ นางสาวสิราวรรณ  ศรีนนเรือง นายวิเชียร  แพทย์ชา 

๑๖ ๓๔๑๐ นายสิริวุธ  พันธ์ภโูต นางสาวศศิตา  กองเป็ง 

๑๗ ๓๔๐๙ นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต 
 

๑๐.๒.๒ คณะกรรมการก ากบัการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   สอบ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒       
กลุ่มที่ ห้อง กรรมการก ากับการสอบ กรรการก ากับการสอบ 

๑ ๓๒๐๓ นางสาวสุภรัตน์  เศรษฐดา นางสาวกนกอร  ขุนสิทธิ์ 

๒ ๓๒๐๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสราวลี  สะดวก นางสาวจรรญา  กระโจมทอง 

๓ ๓๒๐๕ นายอนุวัตร์  หนูทอง นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง 

๔ ๓๒๐๙ นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร นายทองแดง  วงษ์พินิจ 

 
หน้าที ่

๑.  ก ากับการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ ตามระเบียบวําด๎วยการก ากับการสอบ     

๒.  ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๓.  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๑.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ 
๑.  นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.  นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.  นายเจริญ  มุศิริ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายบัญญัติ  ยอดเวียน   ครชู านาญการ  กรรมการ 
๕.  นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครชู านาญการ  กรรมการ 
๖.  นางสาวดวงใจ  บํอรุณรัตน์  คร ู   กรรมการ 
๗.  นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์  คร ู   กรรมการ 
๘.  นางปกป้อง  สนิท   คร ู   กรรมการ 
๙.  วําที ่ร.ต.หญิงสราวลี  สะดวก  คร ู   กรรมการ 

๑๐.  นางสาวปริณดา  แป้นแก๎ว  คร ู   กรรมการ 
๑๑.  นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย   คร ู   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวพิมลวรรณ  ข าแท๎  คร ู   กรรมการ 
๑๓.  นายสุรัตน์  พลอยจันทร์กุล  งานอัดส าเนา  กรรมการ 
๑๔.  นางปัทมา  ศิลาพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
/หน๎าที่... 

 
 



 ๙ 

 
หน้าที ่

๑.  จัดท าข๎อสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ดังนี้ 
- วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนน    ๑๐๐   คะแนน  เวลา  ๖๐  นาท ี
- วิชาคณิตศาสตร์  คะแนน    ๑๐๐   คะแนน  เวลา  ๙๐  นาท ี
- วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนน    ๕๐   คะแนน  เวลา  ๖๐  นาท ี
- วิชาสังคมศึกษาฯ  คะแนน    ๕๐   คะแนน  เวลา  ๖๐  นาท ี
- วิชาภาษาไทย  คะแนน    ๕๐   คะแนน  เวลา  ๖๐  นาท ี

๒.  จัดเตรียมข๎อสอบและกระดาษค าตอบให๎เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่มาสมัคร โดยสํงข๎อสอบที่กลุํม
บริหารวิชาการ ภายในวันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.  เฉลยค าตอบและสํงให๎คณะกรรมการตรวจข๎อสอบ 
๔.  ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๕.  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
๑๒.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 

๑. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนี  จันทร์อุทัย  เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนวัดผล กรรมการ 
๓. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี             ครูอัตราจ๎าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
๑. ตรวจข๎อสอบ  
๒. น าไฟล์คะแนนสํงตํอให๎กับคณะกรรมการประกาศผลและรายงานตัวภายในวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๒ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๓. คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑.    นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ     ครูช านาญการ             ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ  
๓.  นายมนตรี  สังข์โต       ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.  นายอัญชัน  สุคาร   คร ู   กรรมการ 
๕.   นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๖.  นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์   คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๘.  นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๙.  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ  

๑๐. นายพสิิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   

๑. จัดเรียงล าดับคะแนนสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากมากไปน๎อย และจัดห๎องเรียนตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด 

๒. จัดท ารายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แยกตามกลุํมการเรียน 

/๓. จัดเรียงระดับ... 



 ๑๐ 

๓. จัดเรียงล าดับคะแนนสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากมากไปน๎อย เพ่ือใช๎ในการรายงานตัวและ
การเลือกกลุํมการเรียน 

๔. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข๎าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน ภายในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๒  

๕. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน  
๒๕๖๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒ 

๖. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
๑๔. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๑.  นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ     ครูช านาญการ             ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๓.  นายมนตรี  สังข์โต       ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔.  นายนรานนท์  ลํองแดง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕.  นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖.  นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย   คร ู   กรรมการ 
๗.  นายอัญชัน  สุคาร   คร ู   กรรมการ 
๘.  นายพสิิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๙.  นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.๑  คณะกรรมการรับรายงานตัวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มที่ กรรมการรับรายงานตัว 
๑ นางสมร  เจ๏ะกาเซาะ  
๒ นางจันทนา  เกษมพันธุ์                        
๓ นางกราโสม  พูลทรัพย์  
๔ นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  
๕ นางสาวจีระพร  สิงห์โต  

๖ นางสาวฐิตินันท์  ม่วงจีน  

๗ นางสาวพงษ์สุดา  ส าเภาพงษ์  

๘ นางสาวพัชญา  สาทา  

๙ นางสาวกาญจนี  จันทร์อุทัย  

๑๐ นางสาวสายชล  ภูแล่นกลับ  

๑๑ นางสาวสารีนา  สาแล๊ะ  



 ๑๑ 

 
 

๑๔.๒  คณะกรรมการรับรายงานตัวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที ่๖  เมษายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หน้าที ่ 

๑. รับรายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดตั้งแตํ ๗.๓๐ น. – ๙.๐๐ น. ตามวันที่ก าหนด    
๒. ตรวจการแตํงกายและทรงผมนักเรียน 
๓. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการมอบตัวและแจกเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน 
๔. สรุปผลการรับรายงานตัวสํงหัวหน๎าการรับรายงานตัว 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
๑๕. คณะกรรมการจ าหน่ายชุดนักเรียน   
 ๑. นายบัญญัติ   ยอดเวียน  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมยุรี  อํวมน๎อย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวประเสริฐ  แนบเนยีม ครชู านาญการ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปราณี  วางหา  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ คร ู    กรรมการ 
 ๖. นายสุทธินันท์  ติ้งด า  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๘. นายวีรฉัตร  ทาตาล  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๙. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนิตยา  สิงหพันธ์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติพัฒน์  ศรีช านิ  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  โพธิ์โซ๏ะ  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๑๓. นายทิฆัมพร  งามพงค์  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 

/๑๔. นายพิสิฐ  ... 

กลุ่มที่ กรรมการรับรายงานตัว 
๑  นายอาวุธ  จิโนวัฒน ์
๒ นางสาวขวัญไพ  กล่อมขุนทด 
๓ นางสาวดวงใจ  สายลือนาม 
๔ นายถนอมศักดิ์  เมรี 
๕ นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชติ 
๖ นางสาวนุชสรา  เจริญกิจ 
๗ นางสาวสุภรัตน์  เศรษฐดา 
๘ นายอนุวัตร์  หนูทอง 
๙ นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม 

๑๐ นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ 



 ๑๒ 

 ๑๔. นายพิสิฐ  นามเพ็ง  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๑๕. นางสายพิน  นิติปิยะสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 
๑. รับสั่งจองชุดนักเรียน วันที่ ๒๒ – ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  จัดท าหลักฐานการสั่งจองชุด

นักเรียน  
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการสั่งจองชุดนักเรียน วัดขนาดและนัดหมายการรับชุดที่สั่งจอง 
๓. รับเงินคําชุดนักเรียน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔. รายงานการจ าหนํายชุดนักเรียนและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๖. คณะกรรมการจ าหน่ายชุดพละ   
   ๑. นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล ครูผู๎ชํวย    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวนวลจันทร์  เอ่ียวศิร ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นายพรชัย  นามภูษา  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกชามาส  ยานะ  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นายสิทธิพงศ์  บุญเกิด  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวพิมลวรรณ ข าแท๎  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอ าพรรณ์ ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๙. นางสาวดารณี  ทุมแก๎ว  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ ครูผู๎ชํวย    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 

๑. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก  
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการสั่งจองชุดพละ วัดขนาดและนัดหมายการรับชุดที่สั่งจอง 
๓. จัดท าหลักฐานการสั่งจองชุดพละ รับเงินคําสั่งชุด  คนละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔. รายงานการจ าหนํายชุดพละและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๗. คณะกรรมการจ าหน่ายสมุดและกระเป๋านักเรียน  
 ๑. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงศ์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภัคจิราภรณ์  บุญชน ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๕. นางสาวชิดชไม  เจือมา  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ  
 ๖. นางสาวนิลุบล  ปัญญารมย์  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๗. นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล ครูอัตราจ๎าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 
๑. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก  
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการจ าหนํายสมุดและกระเป๋านักเรียน 

/๓. จัดท าหลักฐาน... 



 ๑๓ 

๓. จัดท าหลักฐานการจ าหนํายสมุดและกระเป๋านักเรียน 
๔.  รายงานการจ าหนํายสมุด กระเป๋านักเรียนและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
  
 ทั้งนี้  ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถ เพ่ือให๎
บังเกดิผลดีแกํทางราชการ 
  

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                       
 (นายประภาส  พริพล) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 



 ๑๔ 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ที ่ วิชา เวลา 
๑ คณิตศาสตร ์ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
๒ ภาษาไทย ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๕ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ 

พักกลางวัน  ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐น. 
(ไมํอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน) 

๔ ภาษาอังกฤษ ๑๓.๑๐ – ๑๔.๑๐ 
๕ สังคมศึกษา ฯ ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ 

 



 ๑๕ 

 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ที ่ วิชา เวลา 
๑ คณิตศาสตร ์ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
๒ ภาษาไทย ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๕ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ 

พักกลางวัน  ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐น. 
(ไมํอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน) 

๔ ภาษาอังกฤษ ๑๓.๑๐ – ๑๔.๑๐ 
๕ สังคมศึกษา ฯ ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ 

 
 

 


