
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ที ่110 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2560    

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
...........................................................................................................  

 ตามประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และมัธยมศึกษาปีที่  4  
ประจ าปีการศึกษา  2560  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  
ปีการศึกษา  2560  ประกาศ  ณ  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จึงแต่งตั้งข้าราชการครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ประธานกรรมการ 
1.2. นายประภัทร์    กุดหอม       รองประธานกรรมการ 
1.3. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์ กรรมการ 
1.4. นายศาสตร์ สัตถาผล กรรมการ 
1.5. นายวีระศักดิ ์ ค าแพงอาจ กรรมการ 
1.6. นายเกษมสันติ์ ศรีค ามุล กรรมการ 
1.7. นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม กรรมการ 
1.8. นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  แก้ปัญหา  อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1   นายประภัทร์     กุดหอม            ประธานกรรมการ 
2.2   นายมหิดล          วงศ์อินทร์อยู่   รองประธานกรรมการ 
2.3   นางสาววันเพ็ญ   เหลาพรม กรรมการ  
2.4   นางสาววิภารัตน์   เสนาผล กรรมการ 
2.5   นายภาณุทัต        ค าทะเนตร กรรมการ 
2.6   นายธนปกรณ์      ป้องศร ี กรรมการ 
2.7   นายนราธิป      พนัญชัย   กรรมการ 
2.8   นางสุพัตรา        สุกัน           กรรมการ 
2.9   นางนิตยา         ปอยเปีย        กรรมการ  
2.10 นางสาวสุธิดา   ปีคุณ            กรรมการ 
2.11 นางสาววารุณี       หงษ์ภู          กรรมการ 
2.12 นางสาวกนกนุช     โคตรชมภู       กรรมการ 
2.13  นางพรภินันท์      วงศ์กลุ่ม       กรรมการและเลขานุการ 



2.14  นางวรพรรณ    ลุนจักร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.15  นางสาวลภัสรดา  กาญบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ คณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.  จัดท าเอกสารใบสมัคร ระเบียบการ ปฏิทินการรับสมัคร และใบมอบตัว 
       2.  จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร รายงานตัวมอบ   
 ตัวนักเรียน 
       3.  จัดพิมพ์และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 4.  รายงานผลการรับนักเรียนทั้งหมดให้ผู้อ านวยการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 มัธยมศึกษา สกลนคร เขต 23  ทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการรับนักเรียนตามแบบรายงานที่ก าหนด 
 3. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและกรรมการลงข้อมูลนักเรียน  
  3.1  ม. 1 รับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
          3.2  ม. 4 รับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
วัน เดือน ปี กรรมการรับสมัคร ม.1 กรรมการรับสมัคร ม.4 หมายเหตุ 
 
 
 
27 มีนาคม 

   2560 

นายประภัทร์  กุดหอม            ประธานกรรมการ  
1. นายวรวิทย์  กิณเรศ       รองประธาน 
2. นางระเบียบ  กิณเรศ          กรรมการ   
3. นางสาวสุธิดา  ปีคุณ           กรรมการ 
4. นางสาววารุณี  หงษ์ภู         กรรมการ 
5. นางประไพศรี  ขจรสัตย์      กรรมการ 
6. นางสาวกนกนุช  โคตรชุมพู  กรรมการ 
7. นางสุพัตรา   สุกัน             กรรมการ 
8. นางสาวลภัสรดา กาญบุตร  เลขานุการ 

1.นางอ้อย  คูณหอม            รองประธาน 
2. นางสาวญานิศา  ธนจิราพัทร   กรรมการ 
3. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์   กรรมการ   
4. ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ จันทนุช      กรรมการ 
5. นางอรวัสน์   มุลมณี             กรรมการ 
6. นางสุกัญญา  สุภาพ              กรรมการ 
 

 

กรรมการลงข้อมูลนักเรียน 
1.  นางสาววัชราพร   ศรีสร้อย   ประธาน     3. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์   กรรมการ 
2.  นายธวัฒชัย   หอมแพน      กรรมการ     4. นายสายฝน   กุลนาม           กรรมการ 

 
 
 
 

28 มีนาคม 
2560 

 

นายวีระศักดิ์   ค าแพงอาจ             ประธานกรรมการ  
1. นายอนุพันธุ์  พีระธรรม     รองประธาน 
2. นางจ ารูญ   ค าแพงอาจ     กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  กุดหอม       กรรมการ 
4. นางสาวศุภมาตุ  อ้ิมพัฒน์   กรรมการ 
5. นางศิริพร    สีหนาท         กรรมการ 
6. นางอัสราพร  โตพัน          กรรมการ 
7.  นางสาคร  พาเสน่ห์         กรรมการ 
8. นางพรภินันท์  วงศ์กลุ่ม     เลขานุการ 

1. นายวิมลศิลป์  เริ่มรักษ์     รองประธาน 
2. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ  กรรมการ 
3. นางนิ่มอนงค์  เริ่มรักษ์         กรรมการ 
4. นายวิศาสน์  เต็งวัฒนโชติ      กรรมการ 
5. นางศรีสุธา  ราชชมภู           กรรมการ  
6. นางรัชนี   พิลาวรรณ           กรรมการ 

 

กรรมการลงข้อมูลนักเรียน 
1.  นางสาววัชราพร   ศรีสร้อย     ประธาน   4. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์   กรรมการ 
2.  นายธวัฒชัย   หอมแพน        กรรมการ   5. นายสายฝน   กุลนาม          กรรมการ 

 



วัน เดือน ปี กรรมการรับสมัคร ม.1 กรรมการรับสมัคร ม.4 หมายเหตุ 
 
 
 
 

29 มีนาคม 
2560 

นายเกษมสันต์    ศรีค ามุล        ประธานกรรมการ  
1. นายค ารน    อัคพิน       รองประธาน 
2. นายบุญล้วน  แก้วก่า         กรรมการ 
3. นางพุทธซ้อน แก้วก่า         กรรมการ 
4. นางศิริจันทร์  พิมพ์ปัจฉิม    กรรมการ 
5. นางทิวากร    วงศ์วิชิต        กรรมการ 
6. นางนภาพร    วงศ์ประทุม   กรรมการ 
7. นางสาวกนกนันท์  นนธิราช กรรมการ 
8. นายนราธิป    พนันชัย      เลขานุการ 

1. นายทรงวิทย์  ศรสุราษฏร์ รองประธาน 
2. นายไพบูลย์  ศรีสร้อย         กรรมการ 
3. นายภานุทัตน์  ค าคะเนตร    กรรมการ  
4. ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงศ์ กรรมการ 
5. นายอลันบอล  ธรรมสุข       กรรมการ 
6. นางวนิดา  สิงจานุสงค์        กรรมการ 

 

กรรมการรับสมัคร ม.1 กรรมการรับสมัคร ม.4 
กรรมการลงข้อมูลประจ าวัน 

1. นายอภิวัฒน์   อ่อนสุระทุม  ประธาน    4. นายอัจฉริยะ  สุขเกษม          กรรมการ 
2. นายการันต์  ไตรธิเลน       กรรมการ    5. นางสาวกัญญารัตน์  สาขามุละ กรรมการ 

 
 
 
 

30 มีนาคม 
2560 

นายศาสตร์      สัตถาผล           ประธานกรรมการ  
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม   รองประธาน 
2. นายพงษ์ศักดิ์  สมผล        กรรมการ 
3. นางมณีวรรณ  สุวรรณโณ   กรรมการ 
4. นางรุ่งทิพย์  จันทร์อ่อน     กรรมการ 
5. นางวนิดา  เหมะธุลิน        กรรมการ 
6. นางเสาวนีย์  สีหนาท        กรรมการ 
7. นางสาวพิจิตรา  ทองนู      กรรมการ 
8. นางวรพรรณ  ลุนจักร       เลขานุการ 

1. นายชัยศรี  สุขสร้อย      รองประธาน 
2. นางพรธิดา  สุขสร้อย        กรรมการ 
3. นางสาวสุกันยา  ก าลังฤทธิ์  กรรมการ 
4. นางสาวนัทธมน   โพธิ์สาวงั กรรมการ  
5. นางสุนทราพร   ศรีวรกุล    กรรมการ 

 

กรรมการลงข้อมูลประจ าวัน 
1.  นายอภิวัฒน์   อ่อนสุระทุม  ประธาน    4. นายอัจฉริยะ  สุขเกษม         กรรมการ 
2.  นายการันต์  ไตรธิเลน      กรรมการ     5. นางสาวกัญญารัตน์  สาขามุละกรรมการ 
3.  นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์       กรรมการ   

  
 หน้าที ่ กรรมการรับสมัคร  
        1.  รับสมัครนักเรียนตามวัน เวลา ที่ก าหนด ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  
        2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง 
   2.1  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับส าเนา) 
  2.2  ใบ ปพ. 1 หรือใบรับรองแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ป. 6 / ม. 3 
  2.3  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  เพ่ือติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
  2.4  ใบรับรองความประพฤติ เฉพาะ ม. 3 
 3.  สรุปผลจ านวนนักเรียนที่รบัได้แต่ละวันลงในแบบสรุปการรับนักเรียนแต่ละวัน 
 4.  แจ้งยอดจ านวนนักเรียนที่รับสมัครให้คณะกรรมการด าเนินงานทราบ หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครของแต่ละวัน 
 (กรณีนักเรียนมาสมัคร หลักฐานไม่ครบให้รับไว้ก่อน และให้น ามาให้พร้อมในวันมอบตัว) 



 5.  ประธานและเลขารับสมัครนักเรียนแต่ละวันเก็บรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และเอกสารอื่นๆ   
 มอบกรรมการด าเนินงานเก็บรักษาเพ่ือมอบคณะกรรมการวันต่อไป   
 หน้าที ่ กรรมการลงข้อมูลประจ าวัน 
       1.  พิมพ์ชื่อนักเรียน ประวัติในแต่ละวัน ลงในคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเฟรชชี่)  
 2.  รายงานจ านวนนักเรียนที่รับสมัคร/รายงานตัวในแต่ละวันให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 มัธยมศึกษาเขต 23 และทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 
  4.1  รับมอบตัว ม. 1 ห้อง ปกติ  วันที่   5  เมษายน   2560    เวลา  09.00 น  -  15.30 น 
  

ห้องท่ี ห้อง ผู้รับมอบตัว ห้องท่ี ห้อง ผู้รับมอบตัว 
1 123 1. นางวนิดา  สิงจานุสงค์ 

2. นางจ ารูญ  ค าแพงอาจ 
6 131 1. นางประไพศรี  เขจรสัตย์  

2. นางสาวชุลีกร  ค าหล้า 
2 124 1. ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์  นาโควงศ์ 

2. นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรม 
7 132 1. นายธนปกรณ์  ป้องศรี 

2. นางสาวกฤตติกา  วิภาวี  
3 125 1. นางชัยรัตน์  หารเขมร 

2. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง  
8 133 1. นางอรนุช  สัตถาผล  

2. นายประชา  โฮมวงศ์ 
4 126 1. นางสาวญาณิชศา  ธนจิราพัทร 

2. นางอัสราพร  โตพัน 
9 134 1. นายภัทรโชติ  ภูหาด 

2. นางฉวีวรรณ  กุดหอม 
5 127 1. นางสาววารุณี  หงษ์ภู 

2. นางสาวกนกนุช  โคตรชมพู  
10 135 1. นายพงษ์ศักดิ์  สมผล 

2. นางยงจิตร  สัพโส    
 
          4.2  รับมอบตัว ม. 4  ห้องเรียนปกติ วันที่ 6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น. – 15.30 น 
 

ห้องท่ี ห้อง ผู้รับมอบตัว ห้องท่ี  ห้อง ผู้รับมอบตัว 
1 123 1.  นายชาญฤทธิ์  ศรีหานาม 

2.  นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม 
4 126 1.  นายอนุพันธ์  พีระธรรม 

2.  นางสาวสุธิดา  ปีคุณ 
2 124 1.  นางวรพรรณ  ลุนจักร 

2.  นางสุพัตรา  สุกัน 
5 127 1.  นายไพบูลย์  ศรีสร้อย 

2.  นางวิภารัตน์  เสนาผล  
3 125 1.  นางนิตยา  ปอยเปีย 

2.  นางพรพินัน  วงศ์กลุ่ม   
6 131 1.  นายสฤษธิ์  มุลมณี 

2.  นางอรวัสน์  มุลมณี  
   
 หน้าที ่คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 
       1. รับมอบตัวตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนดให้  
      2. ตรวจสอบเอกสารให้ครบและถูกต้อง รวบรวมเอกสารการมอบตัว ส่งกลุ่มงานบริหารวิชาการ และงานการเงิน
 มอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 
 



 5.  คณะกรรมการจัดสถานที่  
       5.1   นายนิรันดร    เทศประสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
       5.2   นายวิมลศิลป์      เริ่มรักษ์   รองประธานกรรมการ   
       5.3   นายวิชา  ศรีสร้อย   กรรมการ 
       5.4   นายประชา        โฮมวงศ์   กรรมการ 
       5.5   นายทรงวิทย์      ศรสุราษฎร์    กรรมการ 
       5.6   นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
       5.7   นายชัยศรี       สุขสร้อย   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ คณะกรรมการจัดสถานที่ 
 1.  จัดสถานที่ในการรับสมัครนักเรียนที่โดม 1-2 วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  
 2.  จัดห้องมอบตัว จ านวน 10  ห้อง ที่อาคาร 1 ตามที่ก าหนด ในวันที่ 5 – 6  เมษายน   2560 
 3.  จัดสถานที่หอประชุม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจ้งท าความเข้าใจ 
 
            ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เกิดผลดีต่อทางราชการ  
 
            สั่ง ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.2560   
         

                                                 
(นายพนมพันธ์   ไชยเพชร) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 


