
   
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่  58 / 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

…………………………………… 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2558  และให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความ            
ในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
พ.ศ. 2547   จึงแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่  20 – 24   
มีนาคม  พ.ศ. 2558   กรรมการคุมสอบ วันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ คณะกรรมการรับรายงานตัววันที่ 2 , 
6  เมษายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการรับมอบตัว ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2558                     
ณ หอประชุมโรงเรียน  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย  กรรมการ 
1.3 นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
1.4 นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการ 
1.5 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่   
1.  ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน               

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
2.  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1   นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
2.2   นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
2.3   นายเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.4   นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
2.5   นางธนวรรณ   โสดา   กรรมการ 
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2.6   นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ 
2.7   นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
2.8   นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 
2.9   นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.10 นางสาววิไลพร  จอมพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 หน้าที ่      
1. วางแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2558 
2. ติดต่อและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
3.  จัดเตรียมเอกสาร เช่น ค าแนะน าขั้นตอนการสมัคร  ระเบียบการ  ใบสมัคร ประกาศผลและ                     

รายงานผลต่าง  ๆ 
4.  ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการรับสมัคร การมอบตัว 
5.  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสมัคร Online ในแต่ละวัน 
6.  จัดท าเอกสาร   รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก  ประมวลผลและจัดท าประกาศผล เอกสารการรายงานตัว

และเอกสารการมอบตัว   
7.  รวบรวมและสรุปผลการรับสมัครแต่ละวันผ่านทางเว็บไซต์ 

 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

3.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย  ประธานกรรมการ 
3.2 นางธนวรรณ  โสดา  กรรมการ 
3.3 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
3.4 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ กรรมการ 
3.5 นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่      
1. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการรับสมัคร 
3. แจกเอกสารขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์  เอกสารการสมัคร  และก าหนดการรับสมัคร                   

การรายงานตัว  การรับมอบตัว   ฯลฯ 
4. ชี้แจงรายละเอียดการรับรายงานตัวและมอบตัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ในวันรับรายงานตัวและวันรับมอบตัว 
 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบันทึกภาพ 
4.1 นายโกวิท  มาตย์สาลี ประธานกรรมการ 
4.2 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก รองประธาน 
4.3 นายทรงพรต  เชื้อภักดี กรรมการ 
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4.4 นายสิริชัย  โชติกมณิย์ กรรมการ 
4.5 นายอดุลย์  พุทธขันธ์ กรรมการ 
4.6 นายวิเชียร  สังขพงษ์ กรรมการ 
4.7 นายประชาธิป  ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้าที ่  
1. จัดเตรียมสถานที่บนหอประชุมส าหรับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                

ระหว่างวันที่  20 – 24  มีนาคม  2558 และรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่สอบคัดเลือก
ได้ในวันพฤหัสบดีที่  2  เมษายน  2558  จ านวน 450 ตัว  รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในวันจันทร์ที่  6  เมษายน  2558 

2. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นสมัคร , คณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักฐาน  

3. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี  ส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกการแสดงความจ านง และตรวจทาน            
ความถูกต้องของคะแนน O–NET  จ านวน 5  เครื่อง  ส าหรับบันทึกใบสมัคร จ านวน  5 เครื่อง 
จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับคณะกรรมการรับสมัครและออกบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

4. จัดโต๊ะส าหรับใช้ติดรูปในใบสมัคร   จัดเตรียมเก้าอ้ีให้เพียงพอส าหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่นั่งรอการ
สมัคร 

5. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนยื่นสมัคร จุดตรวจหลักฐาน             
ชั้น ม.1  และ ม.4   จดุบันทึกข้อมูลการสมัคร   จุดติดรูปในใบสมัคร   จุดรับสมัครและออกบัตร 

6. จัดเตรียมหอประชุมส าหรับการรับรายงานตัวนักเรียน 
6.1 การรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่สอบผ่านคัดเลือกได้ในวันพฤหัสบดีที่                         

2  เมษายน  2558   จ านวน 450 ตัว   
6.2 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ในวันอาทิตย์ที ่ 15  มีนาคม  2558  จ านวน 300 ตัว  
6.3 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบผ่านคัดเลือกได้ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558  

จ านวน 200 ตัว 
7. จัดเตรียมสถานที่และห้องสอบส าหรับจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 21 ห้องสอบ   

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 23 ห้องสอบ    
8. จัดเตรียมบอร์ด 4 บอร์ด  ส าหรับประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ที่ผ่านการคัดเลือก    
9. จัดนักการภารโรงดูแลความสะอาดหอประชุมและบริเวณท่ีใช้เป็นสถานที่รับสมัคร วันรับรายงานตัว    

ติดตั้งระบบเสียง จัดเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน 
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 5.  คณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  5.1  คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นสมัคร   
  (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม – วันอังคารที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558 ) 
 

ชื่อ  -   ชื่อสกุล ชื่อ  -   ชื่อสกุล 

1. นายสิริชัย  โชติกมณิย์(หัวหน้า ม.1) 1. นายเลิศชัย   เกตุพิทยา (หัวหน้า ม.4) 
2. นายอุดม   จิรกิตตยากร 2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
3. นางปราณี  วีระหงส์ 3. นายธนวิทย์  วิกระยิน 
4. นายทรงพรต  เชื้อภักดี 4. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
5. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 5. นายประชาธิป  ใจกล้า 

 

 หน้าที ่  
1. มาปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุม   ก่อนเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  20 นาท ี
2. ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัคร 
3. ตรวจความพร้อมเอกสารผู้สมัคร    

- ใบแจ้งความจ านงจากการกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

- ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

- ส าเนาหลักฐานพร้อมฉบับจริงเพ่ือการตรวจสอบ 

 ใบรับรองผลการศึกษา  ปีการศึกษา 2557  หรือ หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 
(ปพ.1) หรือใบรับรองความเป็นนักเรียน (ปพ.7)  ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้า
สถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง                 
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  (น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่นการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด                                     
(น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

 รูปถ่าย   ขนาด  1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
4. จัดนักเรียนและผู้ปกครองเข้าสมัครตามล าดับของแต่ละจุด เช่น จุดตรวจหลักฐาน  จุดบนัทึก                 

การสมัคร  จุดติดรูป  จุดสมัคร  เป็นต้น  
5. คัดกรองผู้สมัคร  ม.1  ที่มีใบแสดงความจ านง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           

(O–NET)   เพ่ือตรวจหลักฐานและยื่นสมัครตามขั้นตอน (ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบแสดงความจ านงและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET) ให้ไปโต๊ะบันทึกแสดงความจ านงเพ่ือรับใบ
แสดงความจ านงก่อน) 
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  5.2   คณะกรรมการตรวจหลักฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
         (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม – วันอังคารที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558 ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – ชื่อสกุล 

1. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ 1. น.ส.สตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์ 
2. น.ส.ชญานี  วจนะศิริ 2. น.ส.สิวลี  บุญวฒัน ์
3. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 3. นายมโนธรรม  ทองมหา 
4. น.ส.ทิพรสย์  ระโหฐาน 4. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
5. น.ส.สภุาพร  งาเฉลา 5. น.ส.ตวงศรณ์  องอาจ 
6. น.ส.กชพร  อารัชกุล  
7. น.ส.นิ่มนวล  เกตุจันทร์  
8. ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์  
9. นางธนวรรณ  โสดา  (ห้อง MEP)  
10. น.ส.ปิยภัทร เรืองโรจน์(ห้อง MEP)  

  

 หน้าที่   
1. มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  20  นาที 
2.  ตรวจหลักฐานของผู้สมัครให้ถูกต้องตามประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัครของโรงเรียน                       

พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจหลักฐานในใบแจ้งความจ านง  พร้อมเรียงล าดับเอกสาร ดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
- ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน   ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

- ใบรับรองผลการศึกษา  ปีการศึกษา 2557  หรือ หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือ
ใบรับรองความเป็นนักเรียน (ปพ.7)  ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษาพร้อม
ประทับตราโรงเรียน 

- ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง                
จ านวน 1 ชุด  (น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

- ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่นการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด                                     
(น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

- รูปถ่าย   ขนาด  1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
- ใบยื่นความจ านงสมัครเข้าเรียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  

- ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา  2557  หรือ หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ.1) 

- ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง                
จ านวน 1 ชุด  (น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

- ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่นการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด                                     
(น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

- รูปถ่าย   ขนาด  1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
5.3 คณะกรรมการดูแลการบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบแสดงความจ านง  ใบสมัครและเอกสารต่างๆ  

      (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม – วันอังคารที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 
5.3.1 นายอ านาจ  สิงห์ทอง  ประธานกรรมการ 
5.3.2 นางพรทิพย์  ปกินะโม  กรรมการ 
5.3.3 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ  
5.3.4 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
5.3.5 นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
5.3.6 นางสาวพราว  พาหอม  กรรมการ 
5.3.7 นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
5.3.8 นางสาวพูนศร ี สร้อยเสน  กรรมการ 
5.3.9 นายประสพสุข  ศรีวันนู  กรรมการ  
5.3.10 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  
1. มาปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุม  ก่อนเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  20 นาที 
2. ตรวจสอบระบบการใช้คอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อ Internet ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การรับสมัคร 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน O–NET ก่อนสมัคร  พร้อมเซ็นรับรองความถูกต้อง 

 

4. จัดแบ่งหน้าที่การกรอกแบบแสดงความจ านง   การบันทึกการสมัคร  ก ากับดูแลนักเรียน 
ในการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแสดงความจ านง  เพ่ือใช้ยื่นหลักฐานการสมัคร 

5. บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลจากใบแสดงความจ านงและพิมพ์ใบสมัครให้ผู้สมัคร 
เพ่ือติดรูป 

6. ท าหน้าที่รายงานการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและประสานการรับสมัคร Online กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  รายชื่อนักเรียน 
แยกตามประเภท 
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5.4 คณะกรรมบันทึกรายชื่อนักเรียนที่สมัคร  ออกบัตร  และเก็บเอกสารใบสมัคร  
          (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม – วันอังคารที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – ชื่อสกุล 

1. นางขวัญตา  ปฎิเวธวิทูร  หัวหน้า 1. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  หัวหน้า 
2. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา (ประเภท431) 2. นางยุพดี  บุญบงการ 
3. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวสัดิ์ (ประเภท431) 3. นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ 
4. นางจิราภรณ์ วราชุน (ประเภท432) 4. นางณัฐนันท์  รัมมะเดช 
5. น.ส.ศิริลักษณ์  เพ็งถมยา(ประเภท432) 5. นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ 
6. นางสุวิมล  ชุมสาย  ณ อยุธยา(ประเภท433)       6. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 

 

 หน้าที ่  
1. มาปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุม   ก่อนเวลาเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  20 นาที 
2. รับเอกสารใบสมัครจากนักเรียนและหลักฐานการสมัครอ่ืน  เช่น  ใบสมัคร  ใบแสดงผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา  มารดาและ           
เจ้าบ้าน  ใบ ปพ.1  หรือใบรับรอง   

3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกรายชื่อนักเรียนที่สมัคร  แยกตามประเภทการสมัครให้ถูกต้อง        
สรุปข้อมูลและจ านวนนักเรียนที่สมัครส่งเจ้าหน้าที่ รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์                                  

4. เก็บส าเนาเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครตาม ข้อ 2  ส่วนหลักฐานจริงส่งคืนผู้สมัคร พร้อมตัดบัตร
ส่วนล่างของใบสมัคร  ให้ผู้สมัครส่วนหนึ่งและเก็บไว้ส่วนหนึ่ง 

5. แจกเอกสารก าหนดการสอบให้ผู้สมัคร 
 

5.5 คณะกรรมการกลั่นกรอง / รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
      (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม – วันอังคารที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 
  5.5.1  นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
  5.5.2  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 

  5.5.3  นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ  
  5.5.4  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่  

1. พิจารณานักเรียนที่มีปัญหาในการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 
2. พิจารณานักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ตรงกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียน ตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2558 
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6.   คณะกรรมการรับยื่นความจ านงใหจ้ัดที่เรียนรอบสอง (ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน พ.ศ. 2558) 
6.1 คณะกรรมการด าเนินงาน  

6.1.1 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
6.1.2 นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
6.1.3 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
6.1.4 นางสาววิไลพร  จอมพล  กรรมการ 
6.1.5 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่
1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นความจ านง  
2. รวบรวมเอกสารจากคณะกรรมการรับยื่นความจ านง  สรุป  จัดพิมพ์และน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินการประกาศผลการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   

         6.2 คณะกรรมการรับใบย่ืนความจ านงขอให้จัดที่เรียนรอบสอง   
 

วัน  /  เดือน  /  ปี ชื่อ  -  ชื่อสกุล 
6  เมษายน 2558 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ นางสาววิจิตรา  รอดหยู  

7  เมษายน 2558 นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์ นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ 
8  เมษายน 2558 นางสาวอริสา  บุตรดามา นางสาวทารินทร์  สร้อยนาค 
9  เมษายน 2558 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
10  เมษายน 2558 นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ 

หน้าที่ 
1. แจกใบค าร้องตามแบบฟอร์มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ให้นักเรียนหรือ

ผู้ปกครองที่มาติดต่อ 
2. รับใบค าร้องทีผู่้ปกครองหรือนักเรียนกรอกเรียบร้อย เรียงล าดับน าส่งส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. กรณีนักเรียนทีเ่คยสมัครที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ให้นักเรียนส าเนาบัตรประจ าตัว

ผู้สมัครแนบมาด้วย  (ในกรณีนักเรียนไม่ได้ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัครมา  ให้เขียนเลขประจ าตัวผู้สมัคร
ไว้ด้านบนขวาในแบบฟอร์มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 )  

 

7. คณะกรรมการคุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
7.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2558) 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
1 241 

ในเขตพื้นท่ีบริการคณุสมบัติครบ 
(0431XXXX) 

นางประชุมพร  จันทรครี ี นายกีรติ  ศุภภัครร์ุจา 
2 242 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสรุีย์กุลกจิ นางสาวพรพรรณ  เจริญพิบูล 
3 243 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง นางสาวอริสา  บุตรดามา 
4 244 นางสาววิจิตรา  รอดหย ู นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
5 234 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล 
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ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 

6 233 
ในเขตพื้นท่ีบริการคณุสมบัติครบ 

(0431XXXX) 

นางสาวอารีรตัน์  แคล่วคล่อง นางสาวศศิธร  นานไธสง 
7 232 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์
8 224 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี นางสาวศากุน  เทียนทอง 

 
ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 

1 223 

ในเขตพื้นท่ีบริการคณุสมบัตไิม่ครบ 
(0432XXXX) 

นางสาวยุรี  ปิยะตันต ิ นางวาสนา  ไชยยงยศ 
2 222 นางสาววันทนา  กิติทรัพยก์าญจนา น.ส.เมษา  แสงตรง 
3 341 นางมาลิน  จันทร์แสง น.ส.จุฑารัตน์  อนันต ์
4 342 นางสาวอัจฉรา  ภักดรีัตนภาคย ์ นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ ์
5 343 น.ส.นาถพร  มลูจันทร ์ น.ส.รตันานุสรณ์  ครองศักดิ ์
6 344 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ นายกิตติคณุ  จันทะโมคา 
7 345 น.ส.รัชกุล  แสนปัญญา น.ส.ทารินทร์  นาคสร้อย 
8 346 นางดวงเดือน  คงสุข นายนิพนธ์  แสงทอง 

9 347 น.ส.อรวรรณ  เทียนธวัชกุล นายนวเรศ  เสนค ุ ้ม 

10 348 นายอุดม  จิรกิตตยากร นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 
 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
1 333 นอกเขตพื้นท่ีบริการ 

(0433XXXX) 
นายสมชาย  คงเสน่ห ์ นายถาวร  แซ่อ้ืง 

2 334 นางทัศนรี  อ่อนสุข นางอุทัยวรรณ  งามเอก 
3 335 นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่

 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
1 337 เงื่อนไขพิเศษ นางสาวกัลยา  ออมสิน นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต 

 
 
 
 
 

 

     7.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ปฏิบัติหน้าทีวั่นอาทิตย์ที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 
ห้องสอบที่ ห้องสอบ แผนการเรียน กรรมการคุมสอบ 

1 171 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทย์-คณิต) 

นางสาวกัลยา  ออมสิน นางสาววิชุดา  บุญเทียม 
2 172 นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน ์
3 173 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 
น.ส.เมษา  แสงตรง นางสาวอ าภาพร  วงษ์ขันธ์ 

4 174 นางประชุมพร  จันทรครี ี นายกีรติ  ศุภภัครร์ุจา 
5 175 

กลุ่มเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                        
(วิทย-์คณิต) 

นางสาวฉวีวรรณ  แสงสรุีย์กุลกจิ นางสาวพรพรรณ  เจริญพิบูล 
6 176 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง นางสาวอริสา  บุตรดามา 
7 166 นางสาววิจิตรา  รอดหย ู นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
8 165 

กลุ่มวิชานิเทศศลิป์ (คณิต-อังกฤษ) 
นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล 

9 164 นางสาวอารีรตัน์  แคล่วคล่อง นางสาวศศิธร  นานไธสง 
10 163 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (คณิต-อังกฤษ) 
นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์

11 162 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี นางสาวศากุน  เทียนทอง 
12 151 นางมาลิน  จันทร์แสง น.ส.จุฑารัตน์  อนันต ์
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ห้องสอบที่ ห้องสอบ แผนการเรียน กรรมการคุมสอบ 

13 152 กลุ่มสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร ์                 
(คณิต-อังกฤษ) 

นางสาวอัจฉรา  ภักดรีัตนภาคย ์ นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ ์
14 241 น.ส.นาถพร  มลูจันทร ์ น.ส.รตันานุสรณ์  ครองศักดิ ์
15 242 

กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 
นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ นายกิตติคณุ  จันทะโมคา 

16 243 น.ส.รัชกุล  แสนปัญญา น.ส.ทารินทร์  นาคสร้อย 
17 244 

กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน 
นางดวงเดือน  คงสุข นายนิพนธ์  แสงทอง 

18 234 น.ส.อรวรรณ  เทียนธวัชกุล นายนวเรศ  เสนค ุ ้ม 

19 233 
กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น 

นายอุดม  จิรกิตตยากร นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 
20 232 นายสมชาย  คงเสน่ห ์ นายถาวร  แซ่อ้ืง 
21 224 

กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ (ไทย-สังคม) 
นางทัศนารี  อ่อนสุข นางอุทัยวรรณ  งามเอก 

22 223 นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่

 หน้าที ่  1.  ปฏิบัติหน้าที่ก ากับการสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก ากับห้องสอบ พ.ศ. 2551  
 2.  ดูแลการฝนรหัสและการกรอกกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 3.  รวบรวมกระดาษค าตอบส่งคณะกรรมการกลาง 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8. คณะกรรมการกลาง(ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 ) 
8.1 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 
8.2 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   รองประธาน  
8.3  น.ส.ศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 
8.4  นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ   กรรมการ 
8.5  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมการ 
8.6 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
8.7 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์                    กรรมการ 
8.8 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์               กรรมการ 
8.9 น.ส.สุพิณยา  วาปีกัง   กรรมการ 
8.10 น.ส.ปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 

   8.11 น.ส.วิไลพร  จอมพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที ่  

1. รับ – ส่ง ข้อสอบ  และกระดาษค าตอบระหว่างคณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบคัดเลือกและ
คณะกรรมการก ากับการสอบ 

2. จัดท าข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก 
3. รวบรวมกระดาษค าตอบส่งคณะกรรมการตรวจข้อสอบให้ครบถ้วน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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9. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและจัดระบบการจราจร  
(ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

9.1 นายรัตนะ  บัวรา    ประธานกรรมการ 
9.2 นายธานินทร์  รมยศิริไทย   รองประธาน 
9.3 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   กรรมการ 
9.4 นายชยกฤต   ค าเมืองคุณ   กรรมการ 
9.5 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการ 
9.6 นายธิติ    ด ารงคงชื่น   กรรมการ 
9.7 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  
1. อ านวยความสะดวกผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก 
2. ดูแลความเรียบร้อย  ความเป็นระเบียบของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกและจัดระบบการจราจร   
3. ก ากับดูแลยามและนักการภารโรงที่มาดูแลความเรียบร้อยและการจราจร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

10. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  10.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่ผ่านการสอบคัดเลือก   
         วันพฤหัสบดีที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ หอประชุม  

 

          นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร       หัวหน้า 
          นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
          น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ   

กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
1 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา 6 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ 
2 นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์ 7 นางสาวสุภาพร งาเฉลา 
3 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา 8 นายวิรัตน์ เปลี่ยมธงสง 
4 นางสาวอุบล บุญชู 9 นางพรทิพย์ ปกินะโม 
5 นางสาวอ าไพ พาโคกทม    
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10.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   วันอาทิตย์ที่  15  มีนาคม พ.ศ.  2558  

 

กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
1 นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 7 นางสาวพรพรรณ  เจริญพิบูล 
2 นางสาวเมษา  แสงตรง 8 นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์ 
3 นางสาวตวงศรณ์  อาจอง 9 นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 
4 นางสาวศากุน  เทียนทอง 10 นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง 
5 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 11 นางสาววิไลพร  จอมพล 
6 นายเรวัตต์  นกสว่าง    

 

  10.3 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4  ที่ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบ + คะแนน O–NET  
        วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558  เวลา 09.00 -  16.30 น.   ณ หอประชุม 
 

กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
1 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา 7 นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์ 
2 นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์ 8 นายอ านาจ สิงห์ทอง 
3 นายเรวัตต์   นกสว่าง 9 นางสาวชญานี วจนะศิริ 
4 นางสาวอุบล บุญชู 10 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
5 นางสาวอ าไพ พาโคกทม 11 นางพรทิพย์ ปกินะโม 
6 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา    

 

 หน้าที ่  

1. รับเอกสารรายงานตัวจากกลุ่มบริหารวิชาการ  เวลา 08.00 น. 
2. ประจ าสถานที่รับรายงานตัวตามท่ีก าหนด  เวลา 08.10 น.  

3. ให้ผู้มารายงานตัวลงลายมือชื่อ  และแจกเอกสารการมอบตัวให้เฉพาะนักเรียนที่มาลงทะเบียน 
4. รวบรวมและสรุปผลการรายงานตัวนักเรียนแต่ละกลุ่ม (น าใบรายงานตัว ส่งคืนกลุ่มบริหารวิชาการ)     
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
11.   คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

11.1 รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   วันพุธที่  8  เมษายน  2558                                            

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
         นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร      หัวหน้า 
  นายเกตุ   โพธิ์น้อย  กรรมการ (ประชาสัมพันธ์) 

          นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
             น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ  
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กลุ่มที่ ชื่อ – สกุล 
1 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์ 
2 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
3 นางสาวอุบล  บุญชู นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
4 นายอ านาจ  สิงห์ทอง นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์ 
5 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 
6 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
7 นายสิริชัย  โชติกมณิย์ นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
8 นางณัฐนันท์  รัมมะเดช นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา 
9 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ นางพรทิพย์  ปกินะโม 
10 นางธนวรรณ  โสดา นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์ 

  

11.2 รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันพฤหัสบดีที ่ 9  เมษายน  2558                                            

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
กลุ่มที่ ชื่อ – สกุล 

1 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์ 
2 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
3 นางสาวอุบล  บุญชู นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
4 นายอ านาจ  สิงห์ทอง นางสาววิไลพร  จอมพล 
5 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 
6 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
7 นางสาวชญานี  วจนะศิริ นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
8 นางณัฐนันท์  รัมมะเดช นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา 
9 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ นางพรทิพย์  ปกินะโม 
10 นายสิริชัย  โชติกมณิย์ นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง 
11 นายมโนธรรม  ทองมหา นายทองฉัตร  ไรนุ่น 

หน้าที่  

1. รับเอกสารการลงทะเบียนจากส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  เวลา 07.30 น. 
2. ประจ าสถานที่รับมอบตัวก่อนเวลาไม่น้อยกว่า  20 นาที 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร  เช่น  

3.1 ใบมอบตัว Onweb  ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 
3.2 ใบปพ.1 
3.3 ทะเบียนบ้านนักเรียน  ,  ทะเบียนบ้านของบิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิด 
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3.4 หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่นการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ 
3.5 บันทึกข้อมูลสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
3.6 ทะเบียนประวัตินักเรียน (ใบสีเหลือง ม.1 ,ใบสีฟ้า ม.4 )  พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน ผู้ปกครองให้

เรียบร้อย 
4. สรุปผลการมอบตัวนักเรียนและรวบรวมเอกสาร พร้อมแยกประเภทของเอกสารออกเป็น  3  ชุด  คือ  

ชุดที่ 1   ข้อ 3.1 – 3.4 ,  ชุดที่ 2 ข้อ 3.6   และชุดที่ 3 ข้อ 3.7   และใบรายชื่อนักเรียนที่มามอบ
ตัวน าส่งคืนที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 12.1  นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร ประธานกรรมการ  
 12.2  น.ส.ศิริลักษณ์  เพ็งถมยา กรรมการ 
 12.3  นายอดุลย์  พุทธขันธ์ กรรมการ   
 12.4  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์ กรรมการ 
 12.5  น.ส.สุพิณยา  วาปีกัง กรรมการ 
 12.6  น.ส.วิไลพร  จอมพล กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน  น้ าและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 

 ตลอดช่วงเวลาที่มีการรับสมัคร / การสอบ / การรับรายงานตัว / การรับมอบตัว   
 

13.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 13.1 ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย ประธานกรรมการ   
 13.2 นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 
 13.3 นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
 13.4 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ  
 13.5 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่    

1. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  งบประมาณและวัสดุ -อุปกรณ์ในการด าเนินงาน               
ตามค าสั่ง 

2. จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 

14.  คณะกรรมการประเมินผล 
 14.1  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 

14.2  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ 
 14.3  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ 
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 14.4  นางสาววิไลพร  จอมพล  กรรมการ 
 14.5  นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ  
 14.6  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่  

1. รายงานจ านวนนักเรียนที่มาสมัครแต่ละวันไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
2. รวบรวมข้อมูล  รายละเอียด  จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 

 

 ให้ทุกฝ่ายเตรียมการให้พร้อม  โดยจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานในหน้าที่                 
อย่างเต็มความสามารถ   เพ่ือให้เกิดผลดีกับทางราชการ 
 
                   สั่ง   ณ   วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

 ( นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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เพ่ือความเป็นระเบียบและพร้อมเพรียงของคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามค าสั่งที่ 58/2558 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม  พ.ศ. 2558  จึงได้ก าหนดการแต่งกาย 
ดังนี้ 

วันศุกร์ที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2558  เสื้อโขมพัฒน์ 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558  เสื้อสีม่วง 
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558 เสื้อสีน้ าเงินโรงเรียน  
วันจันทร์ที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2558 เสื้อสีฟ้า – ชมพู 
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 เสื้อชมพู 
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  พ.ศ. 2558 เสื้อสีม่วง 
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2558  เสื้อสีน้ าเงินโรงเรียน 
วันพุธที่ 8 เมษายน  พ.ศ. 2558  เสื้อสีม่วง 
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2558 เสื้อสีฟ้า – ชมพู 
 
 
 
 
 


