
 
 

 
     
 
 

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ท่ี 45 / ๒๕๖6 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖6 

------------------------------------------------------------ 
 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 โรงเรียนพัฒนานิคม 
จึงได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔               
ประเภทห้องเรียนท่ัวไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ระหว่างวันท่ี 11-15 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทห้องเรียนท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕62  และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาง  การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4)  พ.ศ. ๒๕62  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ตามโครงการรับนักเรียนประจำปี 2566 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา      ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายวีระวฒัน ์ วัฒนา     ประธานกรรมการ 
 ๑.2 นายกิตติคม  บุตรแสนคม    กรรมการ 

๑.3 นายกิตติศักดิ์ ปานงาม     กรรมการ 
1.4 นางสาวนุชนาถ ผาน้อย     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประสานงาน ให้คำปรึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ       
 ๒.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและประสานงานในการรับสมัครนักเรียน   ประกอบด้วย 
  ๑. นางนภเกตน ์  คำปัน    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวปัทมา  เหรียญทอง   รองประธานกรรมการ 

 3. นางเรวดี  กวางโตน   กรรมการ 
 4. นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์   กรรมการ 

  5. นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์   กรรมการ 
  6. นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร   กรรมการ  

7. นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่   กรรมการ 
8. นายปารเมศ   มหิเมือง     กรรมการ 
9. นางสาวรัศมี  เฮงอรุณ    กรรมการ 
10. นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน   กรรมการ 



 
 

11. นางสาวกมลทิพย์ พุทธรักขิโต   กรรมการ 
12. นางสาวน้ำทิพย์   ฤาชัย    กรรมการ 
13. นางสาวน้ำมนต์ ฤาชัย    กรรมการ 
14. นางสาวสุภาวดี ธิกา    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
      สมุดบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับสมัครนักเรียนให้เพียงพอ 
  ๒. จัดเตรียมป้ายสถิติการรับสมัครนักเรียน/ป้ายบอกทาง/ป้ายบอกจุดกรอกข้อมูลและ 
      ออกบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ/ป้ายบอกจุดตรวจเอกสารหลักฐานในการสมัคร  
  ๓. อธิบายข้ันตอนการรับสมัครนักเรียน การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  
      พร้อมท้ังแนะนำวิธีการกรอกใบสมัครท่ีถูกต้องให้กับนักเรียนท่ีมาสมัครได้รับทราบ 
  ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่     ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิตติคม  บุตรแสนคม   ประธานกรรมการ 
 2. นายชูชาติ  โพธิ์ทอง    รองประธานกรรมการ 
          3. นางกาญจน์สุดา มาช่วย    กรรมการ  
 4. นายดวงเด่น  เต่าเถ่ือน   กรรมการ 
 5. นายสุพล  ปานสุวรรณ   กรรมการ 
 6. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
 7. นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑.จัดเตรียมโต๊ะ  เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะและส่ิงอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักเรียนบริเวณ 
              หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม 
 ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาสมัคร 
 ๓. จัดเตรียมบอร์ดขาเหล็กจำนวนท้ังหมด 1 บอร์ด 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
 
๒.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    ประกอบด้วย 
 ๑. นายธเนธ  ภู่ทองดี    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศิริรัตน์ เถ่ือนดี    รองประธานกรรมการ 
 3. นายพงศธร  แสนเมือง   กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพ์กาญจน ์ จันทร์อัมพร   กรรมการ 
 5. คณะนักเรียนเพชรพัฒนาประชาสัมพันธ์   กรรมการ 

  6. นางสาวจริยา  บัวพนัส    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์ชี้แจง กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนท่ัวไป 

 2. ถ่ายภาพระหว่างการดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
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๒.4 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย    ประกอบด้วย 
 ๑. นายชูชาติ  โพธิ์ทอง    ประธานกรรมการ     

  ๒. นายสุพล  ปานสุวรรณ    รองประธานกรรมการ 
 3. นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์   กรรมการ 
      4. นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. วางแผนจัดระบบควบคุมดูแลการจราจร การเข้า-ออกของยานพาหนะและจัดการจราจร

      ภายในโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
 
๒.5 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป  

วัน  เดือน  ป ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร หน้าที่กรรมการรับสมัคร 

วันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2566 

นางอรนุช เอี่ยมธรรม ตรวจสอบหลักฐาน 
นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวกมลทิพย์ พุทธรักขิโต เตรียมหลักฐานและถ่ายเอกสาร 
นางสาวจริยา บัวพนัส บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวสุภาวดี แก้วถึง บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวกฤษณา สุขม่ัน บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวศิริรัตน์ เถ่ือนดี ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
นายปารเมศ มหิเมือง ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2566 

นางเยาวพา บุญส่งศรี ตรวจสอบหลักฐาน 
นางณัฐณิชา แสงแก้ว ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวสุภาวดี ธิกา เตรียมหลักฐานและถ่ายเอกสาร 
นางอรทัย กองปัญญา บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสกาวรัตน ์ หนูสลุง บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวกีระนาถ อาจวงค์ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์ ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
นางรัตณา เสาศิริ ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2566 

นางศรีรัตน ์ จันทร์กล่ิน ตรวจสอบหลักฐาน 
นายสันติ ดอกกุหลาบ ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวน้ำมนต์ ฤาชัย เตรียมหลักฐานและถ่ายเอกสาร 
นางนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นายดวงเด่น เต่าเถ่ือน บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวขนิษฐา หรั่งแร ่ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
นางสาวพัชริดา รวมสุข ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
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วัน  เดือน  ป ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร หน้าที่กรรมการรับสมัคร 

วันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 

นางอารีรัก บุญรามณรงค์ ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวน้ำมนต์ ฤาชัย เตรียมหลักฐานและถ่ายเอกสาร 
นางสาวรัศมี เฮงอรุณ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอด บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นายศราวุฒิ บำรุงศิลป์ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นายพงศธร แสนเมือง ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
นางสาวไอลดา พิณพาทย์ ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 

นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์ ตรวจสอบหลักฐาน 
นางสาวน้ำมนต์ ฤาชัย เตรียมหลักฐานและถ่ายเอกสาร 
นางสาวจุฑาลักษณ์ บัวคล่ี บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวสุนันทณี ขุนทอง บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
นางสาวน้ำทิพย์ ฤาชัย ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 
นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน ออกบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

 มีหน้าที่  ๑. ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๒. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบการรับสมัคร  
   ๓. ออกบัตรประจำตัวผู้สมัครโดยระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
                      ๔. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปในแต่ละวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๕. บันทึกจำนวนนักเรียนท่ีมาสมัครเป็นรายวันลงในสมุดบันทึกสถิติการรับสมัครนักเรียน 
                          ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
   ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
 
 ๒.6 คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนที่สมัครห้องเรียนทั่วไป ประกอบด้วย 
   ๑. นางนภเกตน์    คำปัน    ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปัทมา เหรียญทอง   รองประธานกรรมการ 
   3. นายอิฐสรา  บุญคล้าย   กรรมการ 
   3. นายปารเมศ   มหิเมือง     กรรมการ  
   4. นางสาวสุภาวดี ธิกา    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑. บันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีสมัครห้องเรียนท่ัวไปท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ    
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีมาสมัครในแต่ละวันลงในไฟล์บันทึกข้อมูลการรับสมัคร 
   ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
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๓. คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการรับสมัครนักเรียน   ประกอบด้วย 
   ๑. นางนภเกตน์    คำปัน    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวปัทมา เหรียญทอง   รองประธานกรรมการ  
   ๓. นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่   กรรมการ 
   4. นายปารเมศ  มหิเมือง    กรรมการ 
   5. นางสาวสุภาวดี ธิกา    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑. สรุปจำนวนนักเรียนท่ีมาสมัครในห้องเรียนท่ัวไปแต่ละวันเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร 
       โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
   ๒. ออกแบบและจัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมาสมัครเรียน  
   ๓. สรุปรวบรวมผลการจัดกิจกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปเป็นรูปเล่มและรายงานให้
       ผู้บริหารทราบ 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเห็นสมควร   
   
  ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์แก่ 
ทางราชการสืบไป 
    
    ส่ัง ณ วันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6  
 
 
 
 
 
           (นายวีระวัฒน์       วัฒนา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพฒันานิคม 
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