
   
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที ่   ๕๗ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

…………………………………… 

  ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ประกำศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  และให้สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                
รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร    เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง   ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำม            
ในมำตรำที่ ๓๙  วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  กฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่ ๒๗ (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งบุคลำกรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  ระหว่ำงวันที่  ๒๕ - ๒๘   
มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   กรรมกำรสอบควำมสำมำรถพิเศษ วันที่ ๒๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมกำรคุมสอบ วันที่ ๓๑ 
มีนำคม , ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว วันที่ ๒๘ มีนำคม , ๔ , ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
คณะกรรมกำรรับมอบตัว วันที่ ๗ , ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑  นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   กรรมกำร 
   ๑.๓  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมกำร 
   ๑.๔  นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
   ๑.๕  นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่   
  ๑.  ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๒  
   ๒.  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง  ๆ  ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑  นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
   ๒.๓  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมกำร 
     ๒.๔  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 
     ๒.๕  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
     ๒.๖  นำงสำวอรทัย  จันทรังษี   กรรมกำร 

๒.๗  นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจริญ   กรรมกำร 
     ๒.๘  นำงสำววิชุตำ  อินไผ่   กรรมกำร 
   ๒.๙  นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์   กรรมกำร 

๒.๑๐  นำงสิริยำ  โกศลนิยม   กรรมกำร 
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๒.๑๑  นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒.๑๒  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๑๓  นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๑๔  นำยรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 หน้าที ่      
  ๑.  วำงแผนกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
  ๒.  ติดต่อและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง  ๆ  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน 
  ๓.  จัดเตรียมเอกสำร เช่น ค ำแนะน ำขั้นตอนกำรสมัคร  ระเบียบกำร  ใบสมัคร  ประกำศผลและ                   
รำยงำนผลต่ำง  ๆ 
  ๔.  ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับกำรเตรียมเอกสำรกำรรับสมัคร        
กำรมอบตัว 
  ๕.  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสมัคร  Online  ในแต่ละวัน 
  ๖.  จัดท ำเอกสำร  รำยชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก  ประมวลผลและจัดท ำประกำศผล  เอกสำรกำร
รำยงำนตัวและเอกสำรกำรมอบตัว   
  ๗.  รวบรวมและสรุปผลกำรรับสมัครแต่ละวันผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
  ๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
   ๓.๑  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒  นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมกำร 
   ๓.๓  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
   ๓.๔  นำงสำววิชุตำ  อินไผ่   กรรมกำร 
   ๓.๕  นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจริญ   กรรมกำร  
   ๓.๖  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมกำร 
   ๓.๗  นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๓.๘  นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่    
  ๑.  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มำติดต่อ 
  ๒.  ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับกำรรับสมัคร 
  ๓.  แจกเอกสำรขั้นตอนกำรสมัครผ่ำนระบบออนไลน์  เอกสำรกำรสมัคร  และก ำหนดกำรรับสมัคร                   
กำรรำยงำนตัว  กำรรับมอบตัว  ฯลฯ 
  ๔.  ชี้แจงรำยละเอียดกำรรับรำยงำนตัวและมอบตัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ในวันรับรำยงำนตัวและวันรับมอบตัว 
  ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบันทึกภาพ 

   ๔.๑  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒  นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก   กรรมกำร 
   ๔.๓  นำยอุดม  จิรกิตตยำกร   กรรมกำร 
   ๔.๔  นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมกำร 
   ๔.๕  นำยอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมกำร 
   ๔.๖  นำยวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมกำร 
   ๔.๗  นำยสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมกำร 
   ๔.๘  นำยวินัย  ออกแมน    กรรมกำร 
   ๔.๙  นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส   กรรมกำร 
   ๔.๑๐  นำยสมมำตร  แดงสะอำด   กรรมกำร 
   ๔.๑๑  นำยทิวำ  ขุนประเสริฐ   กรรมกำร 
   ๔.๑๒  นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๔.๑๓  นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๔.๑๔  นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 
  ๑.  จัดเตรียมสถำนที่บนหอประชุมส ำหรับกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และชั้น
มัธยมศึกษำปีที ่ ๔  ระหว่ำงวันที่  ๒๕ - ๒๘  มีนำคม  ๒๕๖๑    
  ๒.  จัดเตรียมโต๊ะ  เก้ำอ้ีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจควำมพร้อมของเอกสำรก่อนยื่นสมัคร  , 
คณะกรรมกำรตรวจสอบหลักฐำน  
  ๓.  จัดเตรียมโต๊ะ  เก้ำอ้ี  ส ำหรับวำงเครื่องคอมพวิเตอร์บันทึกกำรแสดงควำมจ ำนง  จ ำนวน  ๕    
เครื่อง  ส ำหรับบันทึกใบสมัคร  จ ำนวน  ๕  เครื่อง  จัดเตรียมโต๊ะ  เก้ำอ้ีส ำหรับคณะกรรมกำรรับสมัครและออกบัตร
ประจ ำตัวผู้สมัคร 
  ๔.  จดัโต๊ะส ำหรับใช้ติดรูปในใบสมัคร  จัดเตรียมเก้ำอ้ีให้เพียงพอส ำหรับผู้ปกครองและนักเรียนทีน่ั่ง
รอกำรสมัคร 
  ๕.  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์จุดตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนยื่นสมัคร  จุดตรวจหลักฐำน             
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  จุดบันทึกข้อมูลกำรสมัคร  จุดติดรูปในใบสมัคร  จุดรับสมัครและ
ออกบัตร 
  ๖.  จัดเตรียมสถำนที่บนหอประชุม  เก้ำอ้ีจ ำนวน  ๔๕๐  ตัว  ส ำหรับกำรรับรำยงำนตัว ดังนี้   
   ๖.๒  รับรำยงำนตัวนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่  ๑  ที่สอบคัดเลือกได้                          
                                       วันพุธที่  ๔  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
   ๖.๓  รับรำยงำนตัวนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่  ๔  ทีค่ัดเลือกจำกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (เดิม)  
                                       และท่ีสอบคัดเลือกได้ 
           วันพฤหัสบดีที่  ๕  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑     
  ๗.  จัดเตรียมสถำนที่และห้องสอบส ำหรับจัดกำรสอบคัดเลือกนักเรียน  ดังนี้ 
   ๗.๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  จ ำนวน  ๑๙  ห้องสอบ  ห้องละ  ๓๕  ชุด 
   ๗.๒  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  จ ำนวน  ๑๙  ห้องสอบ  ห้องละ  ๓๕  ชุด   
  ๘.  จัดเตรียมสถำนที่ศูนย์เรียนรวม อำคำร ๒  เก้ำอ้ีจ ำนวน  ๕๐  ตัว  ส ำหรับกำรรับรำยงำนตัว ดังนี้   

๖.๒  รับรำยงำนตัวนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่  ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ที่สอบ    
       คัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษได้ วันพุธที่  ๒๘  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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๙.  จัดเตรียมบอร์ด  ๔  บอร์ด  ส ำหรับประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก    
  ๑๐.  จัดนักกำรภำรโรงดูแลควำมสะอำดหอประชุมและบริเวณท่ีใช้เป็นสถำนที่รับสมัคร  วันรับ
รำยงำนตัว  วันมอบตัว  ติดตั้งระบบเสียง  และจัดเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งำน 
  ๑๑.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
 ๕.  คณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ๕.๑  คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นสมัคร   
  (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตยท์ี ่ ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
 

ชื่อ  -   ชื่อสกุล ชื่อ  -   ชื่อสกุล 
๑.  นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ  (หัวหน้ำ ม.๑) ๑.  นำยธนวิทย์  วิกระยิน  (หัวหน้ำ ม.๔) 
๒.  นำงสำวอำภำภรณ์  ก้อนศรี ๒.  นำงสำวชเนตตี  เมืองมูล 
๓.  นำยคมสัณห์  จันสอน ๓.  นำยเจนภพ  มณีพงษ ์ 
๔.  นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์ ๔.  นำงสำวทำรินทร์  นำคสร้อย 
๕.  นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ ๕.  นำงสำวอรุณลักษณ์  มั่นสวำทะไพบูลย์ 

 

 หน้าที ่
  ๑.  มำปฏิบัติหน้ำที่  ณ  หอประชุม  ก่อนเวลำเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  นำท ี
  ๒.  ให้กำรต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มำสมัคร 
  ๓.  ตรวจควำมพร้อมเอกสำรผู้สมัคร    

- ใบแจ้งควำมจ ำนงจำกกำรกรอกข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 
- ใบแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  O-NET   
- ส ำเนำหลักฐำนพร้อมฉบับจริงเพ่ือกำรตรวจสอบ 

 ใบรับรองผลกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  หรือ  หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้น 
ประถมศึกษำปีที่  ๖  หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓   (ปพ.๑)  หรือใบรับรองควำมเป็น
นักเรียน  (ปพ.๗)  ที่มีรูปถ่ำยและมีลำยเซ็นหัวหน้ำสถำนศึกษำพร้อมประทับตรำ
โรงเรียน 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง                 
ส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  ๑  ชดุ  (น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 

 ส ำเนำหลักฐำนอื่น  ๆ  (ถ้ำมี)  เช่นกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  จ ำนวน  ๑  ชุด                                     
(น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 

 รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
  ๔.  จัดนักเรียนและผู้ปกครองเข้ำสมัครตำมล ำดับของแต่ละจุด  เช่น  จุดตรวจหลักฐำน  จุดบันทึก                 
กำรสมัคร  จุดติดรูป  จุดสมัคร  จุดออกบัตร  เป็นต้น  
  ๕.  คัดกรองผู้สมัคร  ม.๑  ที่มใีบแสดงควำมจ ำนง  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน           
(O–NET)  ส ำหรับนักเรียนที่มีผลแล้ว  เพ่ือตรวจหลักฐำนและยื่นสมัครตำมข้ันตอน  (ส ำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบแสดง
ควำมจ ำนง)  ให้ไปโต๊ะบันทึกแสดงควำมจ ำนงเพ่ือรับใบแสดงควำมจ ำนงก่อน 
  ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



 - ๕ - 
  
 ๕.๒  คณะกรรมการตรวจหลักฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

สอบคัดเลือกทั่วไป 
(ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี  ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – ชื่อสกุล 

๑.  นำงสำวสวิลี  บุญวัฒน์  (หัวหน้ำ) ๑.  นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  (หัวหน้ำ) 
๒.  นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี ๒.  นำงสำวสภุำลัย  สำยค ำภำ 
๓.  นำงสำววิจิตรำ  รอดหยู ๓.  นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์ 
๔.  นำงสำวณัฏฐณิชำ  รัตนประทุม ๔.  นำงสำววชิุตำ  อินไผ่ 
๕.  นำงสำวสภุำพร  งำเฉลำ ๕.  นำงกัลยำ  ม่วงมั่น 
๖.  นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต ๖.  นำยไกรสร  หม้อแหละ 
๗.  นำงสำวณัฐฑชำพร  โอทอง ๗.  นำงสำวอัจฉรำ  ทองทำ 
๘.  นำยเรวัตต์  นกสว่ำง ๘.  นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   
๙.  นำงณัฐณิชำ  แก้วสำคร ๙.  นำงสิริยำ  โกศลนิยม 

 

ความสามารถพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี  ๒๕  มีนาคม - วันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – ชื่อสกุล 

๑.  นำยพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  ( ม.๑ ) ๑.  นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์  ( ม.๑ )  
๒.  นำยจำตุรนต์  มหำกนก  ( ม.๔ ) 

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
(ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี  ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 

๑.  นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจรญิ 
๒.  นำงสำวเพียงยิหวำ  เผ่ำโพนทอง 
๓.  นำงสำวตวงศรณ์  องอำจ 

 
หน้าที่   

  ๑.  มำปฏิบัติหน้ำที่ก่อนเวลำเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  นำท ี
  ๒.  ตรวจหลักฐำนของผู้สมัครให้ถูกต้องตำมประกำศและหลักเกณฑก์ำรรับสมัครของโรงเรียน  พร้อม
ลงลำยมือชื่อผู้ตรวจหลักฐำนในใบแจ้งควำมจ ำนง  พร้อมเรียงล ำดับเอกสำร  ดังนี้ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  ๑   

- ใบแจ้งควำมจ ำนงสมัครเข้ำเรียน   ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
- ใบรับรองผลกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  หรือ  หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้น  ป.๖  (ปพ.๑) 

หรือใบรับรองควำมเป็นนักเรียน  (ปพ.๗)  ที่มีรูปถ่ำยและมีลำยเซ็นหัวหน้ำสถำนศึกษำพร้อม
ประทับตรำโรงเรียน 

- ใบแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  O-NET   



 - ๖ - 
-  
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง                

จ ำนวน  ๑  ชุด  (น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 
- ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน  ๆ  (ถ้ำมี)  เช่นกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  จ ำนวน  ๑  ชุด                                     

(น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 
- รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  ๔   
- ใบยื่นควำมจ ำนงสมัครเข้ำเรียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
- ใบรับรองผลกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  หรือ  หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้น  ม.๓  (ปพ.๑) 
- ใบแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  O-NET   
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง                

จ ำนวน  ๑  ชุด  (น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 
- ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ  (ถ้ำมี)  เช่นกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จ ำนวน  ๑  ชุด                                     

(น ำฉบับจริงมำแสดงด้วย) 
- รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

 ๕.๓  คณะกรรมการดูแลการบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบแสดงความจ านง  ใบสมัครและเอกสารต่าง  ๆ  
        (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่  ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
   ๕.๓.๑  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   ประธำนกรรมกำร 
   ๕.๓.๒   นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
   ๕.๓.๓ นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร  
   ๕.๓.๔   นำงสำวอุบล  บุญชู   กรรมกำร 
   ๕.๓.๕  นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำร 
   ๕.๓.๖  นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ์   กรรมกำร 
   ๕.๓.๗   นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำร 
   ๕.๓.๘   นำยอนันต์  สุโพธิ์   กรรมกำร 
   ๕.๓.๙  นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำร 
   ๕.๓.๑๐  นำยสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมกำร 
   ๕.๓.๑๑  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่
  ๑.  มำปฏิบัติหน้ำที่ ณ หอประชุมก่อนเวลำเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  นำที 
  ๒.  ตรวจสอบระบบกำรใช้คอมพิวเตอร์กำรเชื่อมต่อ  Internet  ให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำกำรรับสมัคร 

 

  ๓.  จัดแบ่งหน้ำที่กำรกรอกแบบแสดงควำมจ ำนง  กำรบันทึกกำรสมัคร  ก ำกับดูแลนักเรียนในกำร
บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแสดงควำมจ ำนง  เพ่ือใช้ยื่นหลักฐำนกำรสมัคร 
  ๔.  บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลจำกใบแสดงควำมจ ำนงและพิมพ์ใบสมัครให้
ผู้สมัครเพ่ือติดรูป 
 



 - ๗ - 
 
  ๕.  ท ำหน้ำที่รำยงำนกำรด ำเนินงำนผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียนและประสำนกำรรับสมัคร  Online      
กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๒  จัดพิมพ์เอกสำรต่ำง  ๆ  รำยชื่อนักเรียนแยกตำมประเภท 
  ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๕.๔  คณะกรรมการบันทึกรายช่ือนักเรียนที่สมัคร  ออกบัตร  และเก็บเอกสารใบสมัคร  
         (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่  ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑)  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – ชื่อสกุล 

๑.  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  หัวหน้ำ  (ประเภทเง่ือนไขพิเศษ) ๑.  นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  หัวหน้ำ 
๒.  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  (ประเภท๔๓๑) ๒.  นำงปรำณี  วีระหงส์ 
๓.  นำงสำวแรกรัก  บุญอยู่  (ประเภท๔๓๑) ๓.  นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์ 
๔.  นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ    (ประเภท๔๓๒) ๔.  นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์ 
๕.  นำยสมชำติ  แจ้งกระจ่ำง  (ประเภท๔๓๒) ๕.  นำยเลอพงศ์   จันสีนำก 
๖.  นำงจิรำภรณ์  วรำชุน  (ประเภท๔๓๓) 
๗.  นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  (ประเภท๔๓๓) 

 

 หน้าที ่
  ๑.  มำปฏิบัติหน้ำที่ ณ หอประชุมก่อนเวลำเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  นำที 
  ๒.  รับเอกสำรใบสมัครจำกนักเรียนและหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบสมัคร  ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของนักเรียน  บิดำ  มำรดำและเจ้ำบ้ำน  ใบปพ.๑  หรือใบรับรอง   
  ๓.  ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนบันทึกรำยชื่อนักเรียนที่สมัคร  แยกตำมประเภทกำรสมัครให้ถูกต้อง        
สรุปข้อมูลและจ ำนวนนักเรียนที่สมัครส่งเจ้ำหน้ำที่  รำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์                                  
  ๔.  เก็บส ำเนำเอกสำรต่ำง  ๆ  ของผู้สมัครตำมข้อ  ๒.  ส่วนหลักฐำนจริงส่งคืนผู้สมัคร  พร้อมตัดบัตร
ส่วนล่ำงของใบสมัครให้ผู้สมัครส่วนหนึ่งและเก็บไว้ส่วนหนึ่ง 
  ๕.  แจกเอกสำรก ำหนดกำรสอบให้ผู้สมัคร 
  ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 ๕.๕  คณะกรรมการกลั่นกรอง  /  รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
              (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่  ๒๕  มีนาคม - วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑)  
   ๕.๕.๑  นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
   ๕.๕.๒   นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
   ๕.๕.๓  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
   ๕.๕.๔  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
   ๕.๕.๕ นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้าที ่
  ๑.  พิจำรณำนักเรียนที่มีปัญหำในกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่  ๒๕ - ๒๘  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  ๒.  พิจำรณำนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ตรงกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักเรียน ตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของ  สพฐ.  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
  ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



 - ๘ - 
 
 ๖.  คณะกรรมการคุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

๖.๑  ความสามารถพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   
       (ปฏิบัติหน้าที่วันอังคารที ่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภท กรรมการ 

๑.  ด้านกีฬาฟุตซอล 
ห้องสอบ  สนามโดมโรงเรียน 

๑.  นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ        ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยสัครัฐ  เชื้อโตหลวง           กรรมกำร 
๓.  นำยธนวิทย์  วิกระยิน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.  ด้านทัศนศิลป์ 
ห้องสอบ  ๕๒๑ 

๑.  นำยทรงพรต  เชื้อภักดี            ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยปรมินทร์  เสมอภพ           กรรมกำร 
๓.  นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.  ด้านดนตรีสากล 
ห้องสอบ  ๕๓๒ 

๑.  นำยสมชำย  คงเสน่ห์              ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยสมภพ  พลอยบ้ำนแพ้ว       กรรมกำร 
๓.  นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.  ด้านดนตรีไทย 
ห้องสอบ  ๕๓๑ 

๑.  นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่             ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น                กรรมกำร 
๓.  นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕.  ด้านนาฏศิลป ์
ห้องสอบ  ๑๒๑ 

๑.  นำงอมรรัตน์  มำฬมงคล           ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวชนฐักำนต์  จิตหมั่น        กรรมกำร 
๓.  นำงสำวณัฏฐณิชำ  รัตนประทุม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประเภท กรรมการ 

๑.  ด้านกีฬาบาสเกตบอล 
ห้องสอบ  สนามบาสเกตบอล 

๑.  นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก         ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยจำตุรนต์  มหำกนก             กรรมกำร 
๓.  นำยพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที่    

๑. ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับและควบคุมกำรสอบคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษให้บริสุทธิ์ โปร่งใส   
และยุติธรรม     

๒. รวบรวมคะแนนผลกำรสอบ ส่งต่องำนรับนักเรียนหลังจำกด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียน 
ควำมสำมำรถพิเศษ เพ่ือจัดท ำประกำศผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 

  ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  
 
 
 
 



 - ๙ - 
 
๖.๒  สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  

๖.๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  (ปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์ที ่๓๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 

๑ ๒๔๑ 

ในเขตพื้นท่ีบริกำรคณุสมบัติครบ 
(๔๓๑XXXX) 

นำงสำวกนกนำถ  แซ่ตั้น นำยอัครวัฒน์  ยอแสง 
๒ ๒๔๒ นำงสำวลักขณำ  อ่อนฤทธ์ิ นำงสำวปำวรีย์  ขำวสมบูรณ ์
๓ ๒๔๓ นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร ์ นำงสำวรัตนำนสุรณ์  ครองศักดิ ์
๔ ๒๔๔ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง นำงสำวธำรทิพย์  เขินค ำ 
๕ ๒๓๔ นำยปณีต  จติต์นุกลุศิร ิ นำงขันทอง  ทองน้อย 
๖ ๒๓๓ นำยภัทรพงศ์  นำสะอ้ำน นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ 
๗ ๒๓๒ นำงสำวชมพูนุช ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ นำยกิตติคณุ  จันทะโมคำ 

 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
๑ ๓๔๑ 

ในเขตพื้นท่ีบริกำรคณุสมบัตไิม่ครบ 
(๔๓๒XXXX) 

นำงสำวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ นำยปรมินทร์  เสมอภพ 
๒ ๓๔๒ นำยจีรพงศ์  เกิดธูป นำงอมรรัตน์  มำฬมงคล 
๓ ๓๔๓ นำงสำวสิรริัตน์  รักพงษ ์ นำยนวเรศ  เสนคุ้ม 
๔ ๓๔๔ นำงสำวนำถพร  มูลจันทร ์ นำงสำวชุติมำ  ทองมีขวัญ 
๕ ๓๔๕ นำงศรัญยร์ัชต์  แก้ววิมล นำงสำวศุภร  แซลู่ ่
๖ ๓๔๖ นำงสำวลลิตำ  แขกรัมย ์ นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี
๗ ๓๔๗ นำงสำวอำรีรตัน์  แคล่วคล่อง นำงสำวปำรวี  วงศ์ปัดแก้ว 
๘ ๓๔๘ นำงสำวศศิธร  นำนไธสง นำงสำววิชชุดำ  สมจิตร 

 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
๑ ๓๓๓ 

นอกเขตพื้นท่ีบริกำร 
(๔๓๓XXXX) 

นำยไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ ์ นำงสำวภำพิมล  ฐำนะ 
๒ ๓๓๔ นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก นำงสำววิชุดำ  บุญเทียม 
๓ ๓๓๕ นำยสมชำย  คงเสน่ห ์ นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข ์

 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ประเภทการสมัคร กรรมการคุมสอบ 
๑ ๓๓๖ เงื่อนไขพิเศษ นำยทรงพรต  เชื้อภักด ี นำยภูมินทร์  เกดิศร ี

 

๖.๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (ปฏิบัติหน้าที่วันอาทิตย์ที ่๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
ห้องสอบที่ ห้องสอบ แผนการเรียน กรรมกำรคุมสอบ 

๑ ๒๔๑ 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ (วิทย์-คณิต) 

นำยภูมินทร์  เกดิศร ี นำงสำวสิรริัตน์  รักพงษ ์
๒ ๒๔๒ นำงสำววิภำดำ  คล้ำยนิ่ม นำงอมรรัตน์  มำฬมงคล 
๓ ๒๔๓ 

กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ (วิทย์-คณิต) 
นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก นำงสำวรัตนำนสุรณ์  ครองศักดิ ์

๔ ๒๔๔ นำงจุฑำรัตน์  ภัทรกรธนกิจ นำยไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ ์
๕ ๒๓๔ 

กลุ่มเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                        
(วิทย-์คณิต) 

นำยนวเรศ  เสนคุ้ม นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ 
๖ ๒๓๓ นำงสำวชุติมำ  ทองมีขวัญ นำยปรมินทร์  เสมอภพ 
๗ ๒๓๒ นำยเสกข์  วงศ์พิพันธ ์ นำงสำวภำพิมล  ฐำนะ 
๘ ๓๔๑ 

กลุ่มวิชำนิเทศศลิป์ (คณิต-อังกฤษ) 
นำงสำวธำรทิพย์  เขินค ำ นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข์ 

๙ ๓๔๒ นำงมำลิน  จันทร์แสง นำงสำวศศิธร  นำนไธสง 
๑๐ ๓๔๓ 

กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ (คณิต-อังกฤษ) 
นำยมิติ  โอชสำนนท์ นำยจีรพงศ์  เกิดธูป 

๑๑ ๓๔๔ นำงสำวมินทร์ตรำ  วิชำสวัสดิ ์ นำงสำววิชชุดำ  สมจิตร 
๑๒ ๓๔๕ 

กลุ่มวิชำกำรสื่อสำรภำษำฝรั่งเศส 
นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ นำงขันทอง  ทองน้อย 

๑๓ ๓๔๖ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ นำงสำวลลิตำ  แขกรัมย ์



 - ๑๐ - 
๑๔ ๓๔๗ 

กลุ่มวิชำกำรสื่อสำรภำษำจีน 
นำงสำวนำถพร  มูลจันทร ์ นำยสมชำย  คงเสน่ห ์

๑๕ ๓๔๘ นำงสำวจีรพร  วงษ์ขันธ ์ นำงสำวฟำรีดะ  โต๊ะเล๊ะ 
๑๖ ๓๓๓ 

กลุ่มวิชำกำรสื่อสำรภำษำญี่ปุ่น 
นำยกิตติคณุ  จันทะโมคำ นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี

๑๗ ๓๓๔ นำงสำวนฤมล  เจริญนำว ี นำยปณีต  จติต์นุกลุศิริ 
๑๘ ๓๓๕ 

กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์ (ไทย-สังคม) 
นำยจำตรุนต์  มหำกนก นำงสำวสุจติรำ  อยู่เย็น 

๑๙ ๓๓๖ นำงจิดำภำ  สรุิยันต ์ นำงนฤมล  มุสิเกต ุ
  

 หน้าที ่   
  ๑.  ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับกำรสอบ  ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรก ำกับห้องสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๒.  ดูแลกำรฝนรหัสและกำรกรอกกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  ๓.  รวบรวมกระดำษค ำตอบส่งคณะกรรมกำรกลำง 
  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 ๖.๓  คณะกรรมการกลาง   
     (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  และวันอาทิตย์ท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
   ๖.๓.๑  นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
   ๖.๓.๒  นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  รองประธำน 
   ๖.๓.๓  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร  
   ๖.๓.๔  นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
   ๖.๓.๕  นำงสำววันทนำ  กิตติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
   ๖.๓.๖  นำงสำวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมกำร     
   ๖.๓.๗  นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ์               กรรมกำร 
   ๖.๓.๘  นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง  กรรมกำร 
   ๖.๓.๙  นำยรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมกำร 
   ๖.๓.๑๐  นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์  กรรมกำร 
   ๖.๓.๑๑  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖.๓.๑๒  นำงสำววิภำวดี  ศรีเชียงขวำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๖.๓.๑๓  นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่
  ๑.  รับ - ส่งข้อสอบ  และกระดำษค ำตอบระหว่ำงคณะกรรมกำรจัดท ำแบบทดสอบคัดเลือก  และ
คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
  ๒.  จัดท ำข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่มำสอบคัดเลือก 
  ๓.  รวบรวมกระดำษค ำตอบส่งคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบให้ครบถ้วน 
  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 ๗.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและจัดระบบการจราจร  
   ๗.๑  นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   ประธำนกรรมกำร 

 ๗.๒  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมกำร 
 ๗.๓  นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ   กรรมกำร 
 ๗.๔  นำยธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำร 
 ๗.๕  นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ     กรรมกำร 
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๗.๖  นำยจำตุรนต์  มหำกนก    กรรมกำร 
๗.๗  นำยอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมกำร 

   ๗.๘  นำยวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมกำร 
   ๗.๙  นำยสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมกำร 
   ๗.๑๐  นำยวินัย  ออกแมน   กรรมกำร 
   ๗.๑๑  นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส   กรรมกำร 
   ๗.๑๒  นำยสมมำตร  แดงสะอำด   กรรมกำร 
   ๗.๑๓  นำยทิวำ  ขุนประเสริฐ   กรรมกำร 
   ๗.๑๔  นำยยงยุทธ  สุขส ำรำญ   กรรมกำร 

๗.๑๕  นำงสำววรำคณำ  ชำวน่ำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๑๖  นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่
  ๑.  อ ำนวยควำมสะดวกผู้ปกครองและนักเรียนที่มำสอบคัดเลือก 
  ๒.  ดูแลควำมเรียบร้อย  ควำมเป็นระเบียบของนักเรียนตลอดช่วงกำรรับนักเรียนและจัดระบบกำรจรำจร   
  ๓.  ก ำกับดูแลยำมและนักกำรภำรโรงที่มำดูแลควำมเรียบร้อยและกำรจรำจร 
  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 ๘.  คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  (เดิม)  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ๘.๑  รับรายงานตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ที่ผ่านการ
คัดเลือกความสามารถพิเศษ (วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร ๒  เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ำ 
  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร  (ประชำสัมพันธ์) 
  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑.  นำยธนวิทย์  วิกระยิน ๑.  นำยจำตุรนต์  มหำกนก 
๒.  นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่ 
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 ๘.๒  รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ที่ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบ  +  คะแนน 
O–NET  (วันพุธที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียน  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

  นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ำ 
  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร  (ประชำสัมพันธ์) 
  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
๑ นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  ๖ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล 
๒ นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   ๗ นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ ์
๓ นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ ๘ นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี 
๔ นำงสำววิชุตำ  อินไผ่ ๙ นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ 
๕ นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน์    

    

 ๘.๓ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ที่ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบ  +  คะแนน 
O–NET  (วันพฤหัสบดทีี่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียน  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)  

    นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ำ 
  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร  (ประชำสัมพันธ์) 
  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
๑ นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  ๖ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล 
๒ นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   ๗ นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์ 
๓ นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ ๘ นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี 
๔ นำงสำววิชุตำ  อินไผ่ ๙ นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง   
๕ นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน์ ๑๐ นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ 

 

 หน้าที ่  
  ๑.  รับเอกสำรรำยงำนตัวจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร  เวลำ  ๐๘.๐๐  น. 
  ๒.  ประจ ำสถำนที่รับรำยงำนตัวตำมท่ีก ำหนด  เวลำ  ๐๘.๑๐  น.  
  ๓.  ให้ผู้มำรำยงำนตัวลงลำยมือชื่อ  และแจกเอกสำรกำรมอบตัวให้เฉพำะนักเรียนที่มำลงทะเบียน 
  ๔.  รวบรวมและสรุปผลกำรรำยงำนตัวนักเรียนแต่ละกลุ่ม  (น าใบรายงานตัว ส่งคืนกลุ่มบริหารวิชาการ)     
  ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
  
 
 
 
 
 



 - ๑๓ - 
 
 ๙.  คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ๙.๑  รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑    
     (วันเสาร์ที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียน  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)   

         นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ำ 
  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร  (ประชำสัมพันธ์) 
  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มที่ ชื่อ – สกุล 
๑ นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  นำยรุ่งโรจน์  สมนิล 
๒ นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง   
๓ นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ นำยสมชำติ  แจ้งกระจ่ำง 
๔ นำงสำวอุบล  บุญชู นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์ 
๕ นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน์ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม 
๖ นำงสำววิชุตำ  อินไผ่ นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี 
๗ นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ 
๘ นำยทองฉัตร  ไร่นุ่น นำงสำวณัฏฐณิชำ  รัตนประทุม 
๙ นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่ นำงสำวฟำรีดะ  โต๊ะเล๊ะ 

  

 ๙.๒  รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    

     (วันอาทิตยท์ี่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมโรงเรียน  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)   
         นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ำ 
  นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร  (ประชำสัมพันธ์) 
  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กลุ่มที่ ชื่อ – สกุล 
๑ นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  นำยรุ่งโรจน์  สมนิล 
๒ นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง   
๓ นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ นำยสมชำติ  แจ้งกระจ่ำง 
๔ นำงสำวอุบล  บุญชู นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์ 
๕ นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน์ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม 
๖ นำงสำววิชุตำ  อินไผ่ นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี 
๗ นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ 
๘ นำยทองฉัตร  ไร่นุ่น นำงสำวณัฏฐณิชำ  รัตนประทุม 
๙ นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่ นำงสำวฟำรีดะ  โต๊ะเล๊ะ 

๑๐ นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ นำงสำวสุภำลัย  สำยค ำภำ 
  

 หน้าที ่  
  ๑.  รับเอกสำรกำรลงทะเบียนจำกส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  เวลำ  ๐๗.๓๐  น.  

  ๒.  ประจ ำสถำนที่รับมอบตัวก่อนเวลำไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  นำท ี

๓.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและเอกสำร  ดังนี้ 



 - ๑๔ - 
  ๓.๑  ใบมอบตัว  Onweb  ที่ กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 

 ๓.๒  ส ำเนำใบปพ.๑ พร้อมลงชื่อส ำเนำถูกต้อง (เอกสำรฉบับจริงให้น ำมำแสดงด้วย) 
 ๓.๓  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน พร้อมลงชื่อส ำเนำถูกต้อง (เอกสำรฉบับจริงให้น ำมำ 

       แสดงด้วย)  
๓.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำผู้ให้ก ำเนิด พร้อมลงชื่อส ำเนำถูกต้อง (เอกสำรฉบับจริงให้ 

                                      น ำมำแสดงด้วย)  
๓.๕  ส ำเนำมำรดำผู้ให้ก ำเนิด พร้อมลงชื่อส ำเนำถูกต้อง (เอกสำรฉบับจริงให้ 

                                      น ำมำแสดงด้วย)  
๓.๖  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา หรือมารดาผู้ให้ก าเนิด พร้อม 
       ลงช่ือส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับจริงให้น ามาแสดงด้วย)  

   ๓.๗  สูติบัตรนักเรียน กรณีผูป้กครองไม่ใช่บิดา หรือมารดาผู้ให้ก าเนิด พร้อม 
                                     ลงช่ือส าเนาถูกต้อง (เอกสารฉบับจริงให้น ามาแสดงด้วย) 

๓.๘  หลักฐำนอื่น  ๆ  (ถ้ำมี)  เช่นกำรเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  ฯลฯ 
 ๓.๙  บันทึกข้อมูลสุขภำพประจ ำตัวนักเรียน 

๓.๑๐  ทะเบียนประวัตินักเรียน  (ใบสีเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ,  ใบสฟี้าชั้น     
         มัธยมศึกษาปีที่  ๔)  พร้อมติดรูปถ่ำยนักเรียนผู้ปกครองให้เรียบร้อย 

   ๓.๑๑  แบบบันทึกประวัติจำกงำนแนะแนว  
๔.  สรุปผลกำรมอบตัวนักเรียนและรวบรวมเอกสำรพร้อมแยกประเภทของเอกสำรออกเป็น  ๓  ชุด

ดังนี้  ชุดที ่ ๑  ข้อ  ๓.๑  -  ๓.๘  ,  ชุดที ่ ๒  ข้อ  ๓.๙  , ชุดที ่ ๓  ข้อ  ๓.๑๐ และชุดที่  ๔  ข้อ  ๓.๑๑   และใบ
รายช่ือนักเรียนที่มามอบตัวน าส่งคืนที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   ๑๐.๑  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   ประธำนกรรมกำร  
   ๑๐.๓  นำงสำวศิริรัตน์  ศรีเทพ   กรรมกำร 
   ๑๐.๔  นำงสำววิภำวดี  ศรีเชยีงขวำง  กรรมกำร 
   ๑๐.๕  นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ์   กรรมกำร 
   ๑๐.๖  นำยอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมกำร 
   ๑๐.๗  นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๐.๘  นำงสำวกำญจนำ  กรีธำธร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๐.๙  นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่  
  ๑.  จัดอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน  น้ ำและเครื่องดื่มส ำหรับคณะกรรมกำรที่มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง 
ตลอดช่วงเวลำที่มีกำรรับสมัคร / กำรสอบ / กำรรับรำยงำนตัว / กำรรับมอบตัว   
  
  
 
 
 
 
 



 - ๑๕ - 
 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
   ๑๑.๑  นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร   
   ๑๑.๒  นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมกำร 
   ๑๑.๓  นำงสำวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมกำร 
   ๑๑.๔  นำงสำวสุจิตรำ  อยู่เย็น   กรรมกำร 
   ๑๑.๕  นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมกำร 
   ๑๑.๖  นำยณรงค์  เอื้อนไธสง   กรรมกำร 
   ๑๑.๗   นำงสำวสิริรัตน์  รักพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๑.๘  นำงสำวณัฐรุจำ  สมรฤทธิ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๑.๙  นำงสำวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่    
  ๑.  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย  งบประมำณและวัสดุ-อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนตำมค ำสั่ง 
  ๒.  จัดท ำบัญชีค่ำใช้จ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 
  ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๒.  คณะกรรมการประเมินผล 
   ๑๒.๑  นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
   ๑๒.๒  นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   รองประธำนกรรมกำร 
   ๑๒.๓  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 
   ๑๒.๔  นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำร 
   ๑๒.๕  นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร  
   ๑๒.๖  นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๒.๗  นำงสำววิชุตำ  อินไผ่   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๒.๘  นำงสำวธัญญำลักษณ์  มีวงษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  
  ๑.  รำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่มำสมัครแต่ละวันไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๒ 
  ๒.  รวบรวมข้อมูล  รำยละเอียด  จ ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๒  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนต่อไป 
  ๓.  เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำนรับนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
 

ให้ทุกฝ่ำยเตรียมกำรให้พร้อม   โดยจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้เข้ำใจตรงกันและปฏิบัติงำนในหน้ำที่                 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพ่ือให้เกิดผลดีกับทำงรำชกำร 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

( นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 


