
 
 
  
 

 ค ำสั่งโรงเรียนสังขะ 
  ที ่๑๐๐  / ๒๕๖๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป  ก ำกับห้องสอบ รับรำยงำนตัว รับมอบตัวและรับเงิน 
        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๖ 

.................................................................... 

เพ่ือให้การรับนักเรียนของโรงเรียนสังขะ สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนตรง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนอย่างเหมาะสมเกิดความความ
เรียบร้อย  เกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ  และงานที่เกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอ านาจความใน
มาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสังขะ   ตำมระเบียบวำระประชุมงำนรับนักเรียนโรงเรียนสังขะครั้งท่ี ๑  ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๖ วันศุกร์ที ่ ๑๓ เดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ   ห้อง  พอเพียง  อำคำร  สข. ๔  โรงเรียน
สังขะ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา  ให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุนและช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน  เพ่ือให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

๑.๑ นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ   
๑.๒ นายประสงค์  ตอนศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายบุญช่วย   ถ้วยทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 

     ๑.๖ นายสุริเยศวร์  พิศิลป์  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
     ๑.๗ นางสาวศริิพร   ศรีน้อย  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
     ๑.๘ นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
    ๑.๙ นางปริญญา  จุลทัศน์  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางจ าเนียร    จินดาวงศ์  ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
   ๑.๑๑ นางบุญเกิด    พรมชาติ  ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางกรรณิการ์   สายรัดทอง  ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
     ๑.๑๓ นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๑.๑๔ นายอ านวย  ประไวย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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     ๑.๑๕ นางสาวปะวินา  ประทัด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๑.๑๖ นายปกรณ์  บัวแย้ม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๑๗ นางมะลิวรรณ  อะนุติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๑๘ นายภัทรพล  บุตรดา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

     ๑.๑๙ นายเมธาวี  บรสิุทธิ ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๑.๒๐ นางสาววีณา  แววกระโทก  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑.๒๑ นางสาวจินตนา  มหารติวัน  คร ู    กรรมการ 
     ๑.๒๒ นางนิทราพร  มีเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมกำรประสำนงำน   มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการรับนักเรียนของรัฐบาล วางแผนการปฏิบัติงานเตรียมเอกสารรับสมัคร  รับรายงานตัว  
เอกสารมอบตัว  และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับนักเรียน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วย     
          ๒.๑ นายสุริเยศวร์  พิศิลป์            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ ประธานกรรมการ 
          ๒.๒ นางนิทราพร  มีเจริญ            ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ๒.๔ นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๕ นายภัทรพล  บุตรดา   ครูช านาญการ    กรรมการ 
๒.๖ นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวจีรวรรณ  หมื่นมี  คร ู    กรรมการ 

   ๒.๘ นางสาวอุนนดา  ศาลางาม  คร ู    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู    กรรมการ 

    ๒.๑๐ นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข  คร ู            กรรมการ 
๒.๑๑ นายชลิต  เมาะราศี   คร ู    กรรมการ 

    ๒.๑๒ นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู         กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๔ นางสาวมาริสา  อินทรามะ  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๑๕ นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง   ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๑๖  นางสาวจินตนา  มหาริตวัน  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ ด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔      
ปีการศึกษา ๒๕๖๖   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆดังนี้ 

         ๓.๑   คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียนที่จะเข้ำศึกษำต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๖   มีหน้ำที ่ จัดท าปฏิทินการรับสมัครฯ/
จัดท าประกาศการรับสมัครฯ /ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ / จัดท าหนังสือน าส่งขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯโรงเรียนในเขต โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ    น าส่ง(ในล็อกเกอร์)ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต๓  น าส่งที่ว่าการอ าเภอสังขะเพ่ือลงในไลน์กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอสังขะ  /
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ประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังขะ  ลงใน  https://www.facebook.com/Wichakarnsangkha     
ประกอบด้วย 
 
      ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์            หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ ประธานกรรมการ  
      ๒. นางนิทราพร  มีเจริญ   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
      ๔. นางสาวมุกดา  หยีเรืองโรจน์  เจ้าหน้าทีธุ่รการ   กรรมการ   
          ๕. นางสาวนิรินน์   บุญเสริม                  ครูสนบัสนุนการสอน                 กรรมการ  
          ๖. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ  
          ๗. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           

๓.๒  คณะกรรมกำรจัดท ำระเบียบกำรรับสมัคร – ใบสมัคร  และสรุปรำยงำนผลกำรรับนักเรียนเข้ำ
ศึกษำต่อ มีหน้าที่  จัดท าระเบียบการรับสมัคร – ใบสมัคร  นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สรุปรายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๖  โดยเข้า      
https://www.facebook.com/Wichakarnsangkha ประกอบด้วย 
      ๓. นางนิทราพร  มีเจริญ   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพิชญากานต์   ไกรยา  ครชู านาญการ            รองประธานกรรมการ 
      ๕. นายภัทรพล  บุตรดา   ครชู านาญการ   กรรมการ 

๖. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู    กรรมการ 
      ๗. นางสาวมุกดา  หยีเรืองโรจน์  เจ้าหน้าทีธุ่รการ   กรรมการ      
      ๘. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวจีรวรรณ  หมื่นม ี  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่จัดสถานที่รับสมัคร จัดสถานที่สอบ  รับรายงานตัว   และมอบตัวนักเรียน 
ม.๑ และ ม.๔  โดยจัดห้องสอบเพ่ือสอบนักเรียน ม.๑ , ม.๔  ในวันที่  ๒๔  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๖  และจัดสถานที ่
รายงานตัว  มอบตัวนักเรียน และรับเงิน  ม.๑ , ม.๔  ในวนัที่  ๓๑ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประกอบด้วย 

๑. นายวิทยา  รอบรู้   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

      ๔. นายพรศักดิ์  ควรหาญ           คนสวน                       กรรมการ  
      ๕. นายปรีชา  งามนัก           คนสวน    กรรมการ 
      ๖. นายอุทัย   บุญเลิศ           พ่อบ้าน                       กรรมการ 
           ๘. นางสายรุ้ง  ประทุมวัน         แม่บ้าน                        กรรมการ 
      ๙. นางสาวกาญจนา  งามนัก         แม่บ้าน                         กรรมการ 
      ๑๐. นางก าจร  อรปักษ์          แม่บ้าน                        กรรมการ 
      ๑๑. นางจิตร   สวุรรณรัมย์  แม่บ้าน     กรรมการ 
      ๑๒. นางสง่า  ศิริเรือง           แม่บ้าน     กรรมการ 
 ๑๒. นางสุพัตรา  พ่ึงเจริญ          แม่บ้าน     กรรมการ 
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      ๑๓. นายภัทรพล    บุตรดา         ครชู านาญการ  การกรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นายชลิต  เมาะราษี   คร ู   การกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  ๒๕๖๖  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖  มีหน้าที่  
  ๑.  รับ – ส่ง  เอกสารการสมัครที่ห้องเกียรตินิทรรศ อาคารบรรณกรณ์ (สข.๑) ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในแตล่ะวันที่รับสมัครนักเรียน 
  ๒.  จ่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔   ในแต่
ละวันที่รับสมัครนักเรียน 
  ๓.  ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ( ชื่อ– สกุล ,วัน/เดือน/ปี
เกิด , ชื่อบิดา , ชื่อมารดา )  โดยหลักฐานการรับสมัครมีดังนี้  
    ๑)  ปพ.๑  หรือใบรับรองผลการเรียน   
    ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๕)  รูปถ่าย  ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
    ๖)  สูติบัตร ( ในกรณีที่นักเรียนไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา ) 
   ๗)  กรอกข้อมูลและพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครแต่ละวันลงในแบบฟอร์มที่จัดให้โดยแยกประเภท
การรับสมัครและสรุปรายงานผลในแต่ละวันส่งงานรับนักเรียนที่ห้อง เกียรตินิทรรศ อาคารบรรณกรณ์ (สข.๑) 

          ๕.๑  คณะกรรมกำรรับสมัคร วันเสำร์ ที่ ๑๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 
๑. นายปกรณ์  บัวแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายณรงค์  ถมปัทม์   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.นางสาวพาสันติ  บุญธรรม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔. นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕. นางปณิดา  แก้วหอม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖. นางจันจิรา  ชชูีพ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗. นางดวงดาว  ทาระสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘. นางปวีณา  ชื่นบาน   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๙. นางสาวยุวดี  สุวรรณ ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
๑๐. นางศิรประภา  นอลา  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑๑. นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  ๑๒. นางพูนศรี  ก่อแก้ว   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๔. นายวรพงศ์  พันสารคาม  ครู     กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวจีรวรรณ  หมื่นมี  ครู                            กรรมการ 
  ๑๖. นางสาววรรณพร  นกทอง  ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
  ๑๗. นายชยุตพงศ์  สามิตร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวธีรารัตน์  เธียรววิัฒนา ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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                     ๑๙. นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาค         ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๐. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการ  พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๑ 
                     ๒๑. นางสุรภา  แสงสว่าง   คร ู   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๔ 

๕.๒.  คณะกรรมกำรรับสมัคร  วันอำทิตย์ ที่ ๑๒  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   ประกอบด้วย 
  ๑.  นายอ านวย  ประไวย์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเมธาวี  บริสุทธิ์   ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายรังศรี  ปักมะนัง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕. นางปริญญา  จุลทัศน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖. นายนราวุธ  วิยาสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗. นายสุริเยศวร์   พิศิลป์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘. นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์         ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙. นายคีตะ  กระจายศิลป์  ครูช านาญการ  กรรมการ  
  ๑๐. นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย  ครูช านาญการ  กรรมการ 

๑๓. นายกิตติวัฒน์  สมฤทธิ์  ครชู านาญการ  กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวอุนนดา  ศาลางาม         คร ู   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง          คร ู   กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวสร้อย  ลักขษร          พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ ่  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๘. นางสาวมาริสา อินทรามะ  ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางสาวชวิศา  สุริยะงาม  คร ู   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๑ 
  ๒๐. นายชลิต  เมาะราษี   คร ู   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๔ 

  ๕.๓  คณะกรรมกำรรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๓  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   ประกอบด้วย 
  ๑. นางมะลิวรรณ  อะนุติ   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางภักษร  มหาเทียนธ ารง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ      
  ๔. นายธีรากุล  ศรีน้อย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕. นางเอ้ือมจิต  ถิ่นแถว   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖. นายบรรจง  ถิ่นแถว   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗. นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘. นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๙. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๐. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครชู านาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า ครชู านาญการ  กรรมการ 
  ๑๒. นายธีระศักดิ์  สินชัย   ครชู านาญการ  กรรมการ 
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  ๑๓. นางกุลจิรา  เทียนชัย    ครชู านาญการ  กรรมการ   
  ๑๔. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู   กรรมการ   
  ๑๕. นางสาวกัญญาภัทร  บริบูรณ์  คร ู   กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวอารียา  บุญยงค์  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๙. นางจินดาพร  บุญหมั่น  ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๐. นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ  พนักงานราชการ  พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๑ 
                     ๒๑. นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ ครผูู้ช่วย   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๔ 

๕.๔  คณะกรรมกำรรับสมัคร  วันอังคำรที่ ๑๔  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   ประกอบด้วย 

  ๑.  นายภัทรพล  บุตรดา   ครูช านาญการ              ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางส าราญ  จันทร์ประเสริฐ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๔.  นางศิริพร  ศรีน้อย            ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.  นายสุทัศน์  ใจศีล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.  นางเสาวภา  รอบรู้   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.  นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘. นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๙. นางภรชนก  ใจศีล   ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๑๐. นายไพโรจน์  แสนพันธ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกฤษณา  ไพดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข          คร ู   กรรมการ 

๑๓. นางสาวรัตนา  ยินดีฉาย          คร ู   กรรมการ 
๑๔. นายคณิน  ประสานสุข          ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕.นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ           ครปูฎิบัติการสอน          กรรมการ 

  ๑๖. นางนิทราพร  มีเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗. นายมนัส  ดีพร้อม   ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๘. นางสาวจินตนา  มหาริตวัน  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์  คร ู                      พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๑ 
                     ๒๐. นายเจษฎา  วงศา   คร ู   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๔ 

      ๕.๕.  คณะกรรมกำรรับสมัคร  วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวปะวินา  ประทัด  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนิตยา  ทองสระคู   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.  นายวิทยา  รอบรู้   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.  นายอนัน  ขาวงาม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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  ๖.  นางส าเรียง  สุขพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.  นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘.  นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙.  นายศุภชัย  พิมพ์ศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑๐. นางธัญชนก  สุตวนชิย์  ครูช านาญการ  กรรมการ 

๑๑.  นางสาววีณา  แววกระโทก  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวไพลิน  ศิริมา   ครชู านาญการ  กรรมการ 
๑๓. นายชรินทร์  มหานาม          คร ู   กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวณัฐธิดา  มหาวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๖.  นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๑๗. นางสุจาริณี  แสงจันทร์  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ           

๑๘.นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์  คร ู   พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๑ 
                     ๒๐. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์  ครชู านาญการ  พิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.๔ 

๖. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  (นักเรียนม. ๓ เดิม)   ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๒๐ –  ๒๔ กุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕๖๖   มีหน้ำที ่ 

         ๑.  รับ – ส่ง  เอกสำรกำรสมัครที่ห้องเกียรตินิทรรศน์  อาคารบรรณกรณ ์ (สข.๑)  ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
         ๒.  จ่ำยใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  ของนักเรียนใน     
ที่ปรึกษา (ม. ๓ เดิม)   
         ๓.  ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรเขียนใบสมัครและหลักฐำนกำรสมัคร ( ชื่อ– สกุล ,วัน/เดือน/ปี
เกิด , ชื่อบิดา , ชื่อมารดา )  โดยหลักฐานการรับสมัครมีดังนี้  
   ๑)  ปพ.๑  หรือใบรับรองผลการเรียน   
   ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน  ๑  ชุด 
   ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  จ านวน  ๑  ชุด 
   ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕)  รูปถ่าย  ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
   ๖)  ใบรับรองความประพฤติกรรม 
   ๗)  สูติบัตร ( ในกรณีที่นักเรียนไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา ) 
   ๘)  กรอกข้อมูลและพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครแต่ละวันลงในแบบฟอร์มที่จัดให้โดยแยก
ประเภทการรับสมัครและสรุปรายงานผลในแต่ละวันส่งงานรับนักเรียนที่ห้องเกียรตนิิทัศน์ อาคารบรรณกรณ์ (สข.๑)  

       ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรรับสมัคร นักเรียน ม. ๓ (เดิม)   ประกอบด้วย  
  ๑.  นางธัญชนก  สุตวณิชย์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางภรชนก  ใจศีล   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวมะลิวรรณ  อะนุติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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  ๔.  นายสุทัศน์  ใจศีล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.  นางเอ้ือมจิต  ถิ่นแถว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖. นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๗.  นางพูนศรี  ก่อแก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๘.  นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวไพลิน  ศิริมา   ครชู านาญการ   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาววีณา  แววกระโทก  ครชู านาญการ   กรรมการ 
  ๑๑. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑๒. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑๓. นายธีระศักดิ์  สินชัย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑๔. นายเจษฎา  วงศา   คร ู    กรรมการ 
  ๑๕.  นางสาวอุนนดา  ศาลางาม  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖.  นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครชู านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ  ออกแบบกระดำษค ำตอบ และตรวจข้อสอบ   ห้องเรียนทั่วไป   
 ๗.๑. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ  ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  โดยส่งข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ที่งานรับนักเรียน  ณ  ห้อง  เกียรตินิทรรศ   อาคาร
บรรณกรณ์ (สข.๑)  นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
วิชำวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
๑.  นายปกรณ์  บัวแย้ม           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพูนศรี  ก่อแก้ว       เลขานุการ   

วิชำวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
๑.  นายปกรณ์  บัวแย้ม           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง       กรรมการ 
๓.  นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค     กรรมการ 
๔.  นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา   เลขานุการ   

วิชำภำษำไทย  ประกอบด้วย 
๑.  นายภัทรพล  บุตรดา        ประธานกรรมการ 
๒. นางส าราญ  จันทร์ประเสริฐ    กรรมการ 
๓.  นางภรชนก   ใจศีล             เลขานุการ  

วิชำภำษำไทย  ประกอบด้วย 
๑.  นายภัทรพล  บุตรดา        ประธานกรรมการ 
๒.  ศิริพร  ศรีน้อย                   กรรมการ 
๓.  นางสาวญาณิศา  สมบัติวงศ์ เลขานุการ 

วิชำคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
๑.  นายอ านวย    ประไวย์       ประธานกรรมการ 
๒.  นางปริญญา  จุลทัศน์          เลขานุการ   

วิชำคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
๑.  นายอ านวย    ประไวย์       ประธานกรรมการ 
๒.  นายชลิต  เมาะราศ ี          เลขานุการ   

วิชำภำษำอังกฤษ  ประกอบด้วย 
๑.  นางมะลิวรรณ  อะนุติ         ประธานกรรมการ 
๒. นางกุลจิรา  เทียนชัย              เลขานุการ 

วิชำภำษำอังกฤษ  ประกอบด้วย 
๑.  นางมะลิวรรณ  อะนุติ         ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอารียา  บุญยงค์        เลขานุการ 
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 วิชำสังคมศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวปะวินา  ประทัด       ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์   เลขานุการ   

วิชำสังคมศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวปะวินา  ประทัด        ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวไพลิน  ศิริมา         เลขานุการ   

   ๗.๒. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ และออกแบบกระดำษค ำตอบ  คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ และ
ออกแบบกระดำษค ำตอบ  มีหน้าที่  ตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  พร้อมส่งคะแนนที่งานรับนักเรียน  ณ  ห้อง เกียรตินิทรรศ  อาคารบรรณกรณ์ (สข.๑)   
ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวชวิศา  สรุิยะงาม คร ู   กรรมการ 
  ๒. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์ ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒. นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              ๗.๒.๑  จ ำนวนข้อสอบแต่ละรำยวิชำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
    ตามรายละเอียดดังนี้ 
         ๑). รำยวิชำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   
  ๑.  วชิาภาษาไทย จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 
  ๒.  วชิาคณิตศาสตร์ จ านวน  ๒๐  ข้อ คะแนน  ๒๐  คะแนน  
  ๓.  วชิาวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 

๔.  วชิาสังคมศึกษา จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 
  ๕.  วชิาภาษาอังกฤษ จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 

        ๒).  รำยวิชำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔   
  ๑.  วชิาภาษาไทย จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 
  ๒.  วชิาคณิตศาสตร์ จ านวน  ๒๐  ข้อ คะแนน  ๒๐  คะแนน 
  ๓.  วชิาวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 
  ๔.  วชิาสังคมศึกษา จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 
  ๕.  วชิาภาษาอังกฤษ จ านวน  ๓๐  ข้อ คะแนน  ๓๐  คะแนน 

        ๓). ก ำหนดส่งข้อสอบเพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนนักเรียนห้องเรียนปกติ 
   -  ม.๑  ก าหนดส่งข้อสอบวันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   -  ม.๔  ก าหนดส่งข้อสอบวันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
        ๔). ตรวจข้อสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตำมก ำหนดกำร  ดังนี้ 
   -  ม.๑  ก าหนดส่งคะแนนวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   -  ม.๔  ก าหนดส่งคะแนนวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     โดยส่งข้อสอบ พร้อมเฉลยค ำตอบเป็นไฟล์ข้อมูลที่ นำงสำวจีรวรรณ  หม่ืนมี   ณ ห้องเกียรตินิทรรศ   
อำคำรบรรณกรณ์ (สข.๑) 
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๙.   คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ (ภำคปฏิบัติ)  มีหน้ำที ่ จัดท าเกณฑ์ในการให้คะแนน
การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถแต่ละประเภท /พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ  
ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับม. ๑  ในวันที่  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ระดับม.๔   ในวันที่  ๑๖  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖  (ตามประกาศ)    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถ
พิเศษกับงานรับนักเรียน  ณ  ห้อง  เกียรตินิทรรศ  อาคารบรรณกรณ์ (สข.๑)    โรงเรียนสังขะ  ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวปะวินา  ประทัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.  นางมะลิวรรณ  อะนุติ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.  นายอ านวย  ประไวย์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.  นายปกรณ ์ บัวแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗. นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘. นายคีตะ  กระจายศิลป์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๙.  นางสาววีณา  แววกระโทก  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๐. นายภัทรพล  บุตรดา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม  ครชู านาญการ  กรรมการ 
  ๑๒. นายเจษา  วงศา   คร ู   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔. นายเมธาวี  บริสุทธิ ์   ครชู านาญการ          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๕. นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ ์  ครชู านาญการ          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
  ๑๖. นายชรินทร์  มหานาม  คร ู           กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๐.  คณะกรรมกำรจัดท ำส ำเนำ  มีหน้าที่จัดท าส าเนาข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบให้เรียบร้อยเพ่ือส่งมอบแก่ครูผู้
เย็บข้อสอบต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์  ครชู านาญการ  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางธัญญา  ธรรมะ   ครูสนับสนุนการศึกษา    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมกำรเย็บข้อสอบ  มีหน้าที่  เย็บข้อสอบและบรรจุข้อสอบเข้าซองให้ครบตามจ านวนห้องสอบโดย
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวอุนนดา  ศาลางาม  คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวมาริสา  อินทรามะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม   คร ู   กรรมการ 
  ๖. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางธัญญา  ธรรมะ   ครูสนับสนุนการศึกษา    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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๑๒.  คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบและกองกลำง  มีหน้าที่  เก็บรักษาข้อสอบ – จ่ายข้อสอบตามตารางสอบ
ก่อนเวลาท าการสอบ ๑๕ นาที  รับข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบที่ท าการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้อง เกียรตินิทรรศ  อาคารบรรณกรณ์  (สข.๑)      ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 
  ๑.  นางนิทราพร   มีเจริญ  ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา  ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายภัทรพล    บุตรดา             ครชู านาญการ  กรรมการ 
     ๔.  นางสาวมาริสา  อินทรามะ  ครชู านาญการ  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอุนนดา  ศาลางาม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นายชลิต  เมาะราษี   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓.  คณะกรรมกำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและประกำศผลกำรสอบ   มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์
สอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายสุริเยศวร์  พิศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนิทราพร  มีเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย ครูช านาญการ   กรรมการ 

๖.  นางสาวอุนนดา  ศาลางาม คร ู    กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม คร ู    กรรมการ 
  ๘.  นางสาวสมฤดี  โนนใหญ ่ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ   
  ๙.  นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐. นางสาวมุกดา  หยีเรืองโรจน์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔.  คณะกรรมกำรบันทึกภำพ มีหน้าที่บันทึกภาพบรรยากาศการรับสมัคร  การสอบ การรายงานตัว  และการ
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไพโรจน์  แสนพันธ์ ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายชลิต  เมาะราษ ี  คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ  มีหน้ำที่ วางแผนการออกแนะแนวฯ  แต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ     จัดท าตารางการออกแนะแนวโรงเรียนในเขตฯ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
(ข้อมูลจากงานส ามะโนนักเรียน)      จัดท าแผ่นผับประชาสัมพันธ์   ประสานผู้รับผิดชอบในการจัดท าวิดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งลิงค์ให้คณะครูที่ออกแนะแนว    จัดท าข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ข้อมูลผลงานครู   ผลงานนักเรียน   ข้อมูลด้านทุนการศึกษาประเภทต่างๆ   
จัดท าข้อมูลแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน    ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวจินตนา  มหาริตวนั คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
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  ๓. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม คร ู   กรรมการ 
  ๔. นางสาวเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานรับนักเรียน  สรุป
ยอดเงิน/เก็บรักษาเงินรับลงทะเบียน รับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ ประกอบด้วย 
  ๑.นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางปัทยาวดี   ขวัญรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  ๔. นางศิรประภา  นอลา  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา ครูช านาญการ  กรรมการ   
  ๖. นางนิทราพร  มีเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวมาริสา  อินทรามะ ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มไว้ส าหรับ 
                ๑). บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ในวันที่  ๑๑ – ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   
                ๒). บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบในวันที่ ๒๕ – ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖   
                ๓). รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามตรวจ
เยี่ยมสนามสอบในวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ( เตรียมกาแฟ  โอวัลติล ขนม น้ าดื่ม ไว้ต้อนรับ ณ ห้อง
พอเพียง จ านวน  ๑๐-๑๕ ชุด ) 
               ๔). บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนในวันที่  ๑ – ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประกอบด้วย 
  ๑. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางก าจร  อรปักษ์  แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๓. นางสายรุ้ง  ประทุมวัน  แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๔. นางสาวกาญจนา  งามนัก แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๕. นางสง่า  ศิริเรือง  แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๖. นางสุพัตรา  พ่ึงเจริญ  แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๗. นางเอ้ือมจิต  ถิ่นแถว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลด้ำนควบคุมด้ำนงำนจรำจร มีหน้าที่ควบคุมดูแลด้านงานจราจร เพ่ือ่ให้การ
ด าเนินการสอบ รับรายงานตัว รับมอบตัว และรับเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๖   เป็นไปตามระเบียบด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วยเป็นไปประกอบด้วย 
 ๑. นายธีรากุล  ศรีน้อย   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเมธาวี  บริสุทธิ ์   ครูช านาญ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์  คร ู   กรรมการ 
 ๕. นายชยุตพงศ์  สามิตร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๖. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และ ๒    กรรมการ 
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 ๗. นายวรพงศ์  พันสารคาม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์  ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที ่ประกาศเสียงตามสายแจ้งแนวปฏิบัติของการเข้าสอบ/รายงาน
ตัว  มอบตัว  และรับเงิน   ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID  19 ) 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายปกรณ์  บัวแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไพโรจน์  แสนพันธ์  ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔  การเข้าสอบ/รายงานและตัวมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ (SME)  และห้องเรียนทั่วไป  
ประกอบด้วย 
         ๑.  นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ         
         ๒.  นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
         ๓.  นางจันจิรา  ชูชีพ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         ๔.  นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
๒๑.   คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลก ากับห้องสอบ จัดล าดับเลขที่นั่งสอบ เรียกระดาษ
ค าตอบตามรายชื่อ ด าเนินการคุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมประกอบด้วย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
สอบวันที่  ๒๕  มีนำคม  ๒๕๖๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
สอบวันที่  ๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๖ 

ที ่ ห้องสอบ กรรมกำรควบคุมห้องสอบ ที ่ ห้องสอบ กรรมกำรควบคุมห้องสอบ 

๑ ๒๑๑ 
นางสาวพาสันติ  บุญธรรม 
นางสุรภา  แสงสว่าง ๑ ๒๑๑ 

นางสาววีณา  แววกระโทก 
นายเจษฎา  วงษา 

๒ ๒๑๒ 
นางศิรประภา  นอลา 
นางจินดาพร  บุญหมั่น 

๒ ๒๑๒ 
นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง 
นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ 

๓ ๒๑๔ 
นายเมธาวี  บริสุทธิ์ 
นายชรินทร์  มหานาม ๓ ๒๑๔ 

นางพูนศรี  ก่อแก้ว 
นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ 

๔ ๒๑๕ 
นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น 
นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย 

๔ ๒๑๕ 
นางสาววรรณพร  นกทอง 
นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ 

๕ ๒๑๖ 
นางสาวกฤษณา  ไพดี 
นายชยุตพงศ์  สามิตร ๕ ๒๑๖ 

นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ 
นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์ 

๖ ๒๑๗ 
นางสาวอารียา  บุญยงค์ 
นางสาวไพลิน  ศิริมา 

๖ ๒๑๗ 
นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง 
นางน้ าผึ้ง  พิศิลป์ 

๗ ๒๒๑ 
นางเสาวลักษณ์  บัวบาน 
นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว 

๗ ๒๒๑ 
นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า 
นางสาวสร้อย  ลักขษร 

๘ ๒๒๒ 
นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ 
นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ 

๘ ๒๒๒ 
นางปวีณา  ชื่นบาน 
นายธีระศักดิ์  สินชัย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
สอบวันที่  ๒๕  มีนำคม  ๒๕๖๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
สอบวันที่  ๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๖ 

ที ่ ห้องสอบ กรรมกำรควบคุมห้องสอบ ที ่ ห้องสอบ กรรมกำรควบคุมห้องสอบ 

๙ ๒๒๓ 
นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร 
นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง 

๙ ๒๒๓ 
นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
นายมนัส  ดีพร้อม 

๑๐ ๒๒๔ 
นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง 
นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท ๑๐ ๒๒๔ 

นางสาวณัฐธิดา   มหาวงษ์ 
นายคณิน  ประสานสุข 

   
๑๑ ๒๒๕ 

นางสุจาริณี  แสงจันทร์ 
นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ 

   
๑๒ ๒๒๖ 

นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ 
นางสาวยุวดี  สุวรรณ ์

๒๒. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียน มีหน้าที่รับรายงานตัว  รับมอบตัว และรับช าระเงิน   
นักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานการ  รายงานตัว   มอบตัว  และรับช าระเงิน  ให้เรียบร้อยเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประกอบด้วย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
วันที่  ๑  เมษำยน  ๒๕๖๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
วันที่  ๒  เมษำยน  ๒๕๖๖ 

ที ่ ห้อง ครูผู้รับมอบตัว ที ่ ห้อง ครูผู้รับมอบตัว 

๑ ๒๑๑ 

นายอ านวย  ประไวย์ 
นางศิริพรรณ  ศรทอง 
นายมนัส  ดีพร้อม 
นางสาววีณา  แววกระโทก 

๑ ๒๑๑ 

นายพันธรักษ์  ล าดวนหอม 
นางสาวธีรารัตน์  เธียรวิวัฒนา 
นายคณิน  ประสานสุข 
นางสาวอารียา  บุญยงค์ 

๒ ๒๑๒ 

นายวิทยา  รอบรู้ 
นางสาวปะวินา  ประทัด 
นายปกรณ์  บัวแย้ม 
นางสาวรัตนา  ยินดีฉาย 

๒ ๒๑๒ 

นางนิตยา  ทองสระคู 
นางธัญชนก  สุตวนิชย์ 
นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ 
นายเจษฎา  วงษา 

๓ ๒๑๔ 

นายไพโรจน์  แสนพันธ์ 
นางสาวญาณิศา  สมบัติวงค์ 
นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ 
นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ 

๓ ๒๑๔ 

นายศุภชัย  พิมพ์ศรี 
นายบรรจง  ถิ่นแถว 
นางจันจิรา  ชูชีพ 
นางสาวไพลิน  ศิริมา 

๔ ๒๑๕ 

นายอนัน  ขาวงาม 
นางภักษร  มหาเทียนธ ารง 
นางสุจาริณี  แสงจันทร์ 
นางสาวกัญญาภัทร  บริบูรณ์ 

๔ ๒๑๕ 

นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี 
นายสุทัศน์   ใจศีล 
นางภรชนก  ใจศีล 
นางส าเรียง  สุขพันธ์ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
วันที่  ๑  เมษำยน  ๒๕๖๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
วันที่  ๒  เมษำยน  ๒๕๖๖ 

ที ่ ห้อง ครูผู้รับมอบตัว ที ่ ห้อง ครูผู้รับมอบตัว 

๕ ๒๑๖ 

นางมะลิวรรณ  อะนุติ 
นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ
นางสาวพักตร์เพ็ญ  ค าโท 
นายธีระศักดิ์  สินชัย 

๕ ๒๑๖ 

นางศิริพร  ศรีน้อย 
นางปณิดา  แก้วหอม 
นางพูนศรี  ก่อแก้ว 
นางสาวจินตนา  มหาริตวัน 

๖ ๒๑๗ 

นายณรงค์  ถมปัทย์ 
นางดวงดาว  ทาระสาร 
นางสาววรรณพร  นกทอง 
นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง 

๖ ๒๑๗ 

นายชยุตพงศ์  สามิตร 
นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข 
นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค 
นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง 

๗ ๒๒๑ 

นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย 
นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง 
นางจินดาพร  บุญหมั่น 
นางกุลจิรา  เทียนชัย 

๗ ๒๒๑ 

นางส าราญ  จันทร์ประเสริฐ 
นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว 
นางสาวกฤษณา  ไพดี 
นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ 

๘ ๒๒๒ 

นายศักดิ์ชาย  รุ่งเรือง 
นายชลิต  เมาะราษี 
นางปวีณา  ชื่นบาน 
นางสาวสร้อย  ลักขษร 

๘ ๒๒๒ 

นายรังศรี  ปักมะนัง 
นายนราวุธ  วิยาสิงห์ 
นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ 
นางปริญญา  จุลทัศน์ 

   

๙ ๒๒๓ 

นางเสาวภา  รอบรู้ 
นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย 
นายเมธาวี  บริสุทธิ์ 
นายธีรากุล  ศรีน้อย 

   

๑๐ ๒๒๔ 

นายคีตะ  กระจายศิลป์ 
นายชรินทร์  มหานาม 
นางสุรภา  แสงสว่าง 
นางสาวณัฐธิดา   มหาวงษ์ 

 

๒๓.  คณะกรรมกำรประเมินผล  มีหน้าที ่  จัดท าแบบรายงานการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา๒๕๖๖  จัดท าแบบประเมินผลการรับสมัครนักเรียนรวบรวม
แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ ประกอบด้วย 
  ๑. นางนิทราพร  มีเจริญ   ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอุนนดา  ศาลางาม  คร ู   กรรมการ  

๔. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล คร ู   กรรมการ  
  ๕. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่  ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
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๖. นางสาวมาริสา  อินทรามะ  ครชู านาญการ          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

  ๗. นางสาวกัญญ์จิรา  ทองอ้ม  คร ู           กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป  
 
         สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 

 
 

( นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


