
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  66 / 2558 
เรื่อง แต งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 

ประจําป+การศึกษา 2558 
 

เพ่ือให1การดําเนินการรับนักเรียนเข1าศึกษาต อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4  
ประจําป+การศึกษา  2558  ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เพ่ือให1การดําเนินการดังกล าวเป5นไปด1วย 
ความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  จึงแต งต้ังบุคคลต อไปนี้เป5นคณะกรรมการฯ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 1. นายบวร  ใจปCDา   ผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 3. นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 4. นางไพร�จิตร  แก1วศิริ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 5. นายอรณพ  คําแสน  หัวหน1าฝGายวิชาการ    กรรมการ 
 6. นายอมร  สีหาโมก  หัวหน1าฝGายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 7. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1าฝGายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 8. นางกอบกุล  ใจปCDา  หัวหน1าฝGายธุรการ    กรรมการ 
 9. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี อํานวยการ สั่งการ ประสานงาน ให1การรับนักเรียนเข1าเรียนในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
ประจําป+การศึกษา  2558  ให1เป5นไปตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานพ้ืนท่ีเขตการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  และให1เป5นไปด1วยความเรียบร1อย โปร งใส  เสมอภาคและเป5นธรรม  หากมีปIญหา 
ให1เสนอให1คณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานพ้ืนท่ีเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทราบ 

2. คณะกรรมการฝ�ายสถานท่ี 

 1. นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1าฝGายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 3  นายอุดม  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 4. ลูกจ1างทุกคน       กรรมการ 

หน�าท่ี 
 - จัดทําปKายประกาศรับสมัครติดต้ังด1านหน1าโรงเรียน 
 - จัดสถานท่ีรับสมัคร โตLะกรรมการรับสมัคร  โตLะเขียนใบสมัคร ณ  ห1องโสตทัศนศึกษา 
 -  จัดห1องสอบสําหรับสอบคัดเลือก ม.4 วันท่ี  29  มีนาคม  2558 จํานวน  6  ห1อง 
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 - จัดสถานท่ีเพ่ือจับฉลากนักเรียนชั้น ม.1 ในวันท่ี  5  เมษายน  2558  ท่ีหอประชุมโรงเรียน 
 -  จัดห1องสอบสําหรับสอบวัดความรู1เพ่ือจัดห1อง ม.1 ในวันท่ี 5  เมษายน 2558 จํานวน 7 ห1อง 

3. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจําวัน 

 ให�เป!นไปตามตารางแนบท�ายคําส่ังนี้ 

4. คณะกรรมการฝ�ายเอกสาร 

 1. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายธัญญา ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.3    กรรมการ 
 3. นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.3    กรรมการ 
 4. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 5. นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.2    กรรมการ 
 6. นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู  คศ.2    กรรมการ 
 7. นายประจักษ�  ศรีภูธร  ครู  คศ.1    กรรมการ 
 8. นางสาวสิริณัฏฐ�  วงษ�สงคราม ครู  คศ.1    กรรมการ 
 9. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.1    กรรมการ 
 10. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.1    กรรมการ 
 11. นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 

หน�าท่ี 
 - จัดทําเอกสารการรับสมัครและเก็บหลักฐานการสมัคร 
 - รายงานผลการสมัครต อต1นสังกัด 
 - ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 - จัดห1องเรียน 

5. คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบคัดเลือกช้ัน ม.4 และแบบทดสอบความรู�พ้ืนฐาน ม.1 

 1. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  กลุ มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 2. นางอุทัยรัตน�   เอ่ียมศรี  กลุ มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 3. นางบัวลอง  คําบึงกลาง กลุ มสาระการเรียนรู1ภาษาต างประเทศ  กรรมการ 
 4. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� กลุ มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย    กรรมการ 
 5. นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร กลุ มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 6. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.3   กรรมการผู1ประสานงาน 
 7. นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.2   กรรมการผู1ประสานงาน 
 8. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.1   กรรมการผู1ประสานงาน 
 9. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดทําแบบทดสอบสําหรับสอบคัดเลือกชั้น ม.4 และ ม.1 กลุ มสาระการเรียนรู1ละ 20 ข1อ 

6. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ ช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี 4 

 1. นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครู  คศ.1  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 1 
 2. นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.2  กํากับห1องสอบ  ห1องท่ี 1 
 3. นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.1  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 2 
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 4. นางสาวเวียงแก1ว  สะอาด  ครู  คศ.3  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี  2 
 5. นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.1  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 3 
 6. นายพรพิชิต  ทิทา   ครูผู1ช วย  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 3 
 7. นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู  คศ.1  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 4 
 8. นางรดาวัลย�  น1อยเสนา  ครู  คศ.2  กํากับห1องสอบห1องท่ี  4 
 9. นายคมสัน  สอโส   ครูผู1ช วย  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 5 
 10. นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.3  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 5 
 11. นางช อผกา  พิศพล   ครู  คศ.3  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 6 
 12. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู  คศ.1  กํากับห1องสอบ ห1องท่ี 6 

หน�าท่ี กํากับห1องสอบในห1องท่ีกําหนด วันท่ี  29  มีนาคม  2558 

7. คณะกรรมการจับฉลากคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี 1 

 1. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 3. นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู  คศ.3    กรรมการ 
 4. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู  คศ.2    กรรมการ 
 5. นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครู  คศ.1    กรรมการ 
 6. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 7. นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร ครู  คศ.3    กรรมการ 
 8. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดระบบการจับฉลากและดําเนินการจับฉลากเพ่ือคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 เข1าเรียน 
ด1วยความ โปร งใส บริสุทธิ์ ยติุธรรม ในวันท่ี  5  เมษายน  2558 

8. คณะกรรมการกํากับห�องสอบช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี 1 

 1. นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.2   กํากับห1องสอบ ห1อง 1 
 2. นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.3   กํากับห1องสอบ ห1อง 1 
 3. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.1   กํากับห1องสอบ ห1อง 2 
 4. นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ1าง   กํากับห1องสอบ ห1อง 2 
 5. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  ครูอัตราจ1าง   กํากับห1องสอบ ห1อง 3 
 6. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธ� ครูอัตราจ1าง   กํากับห1องสอบ ห1อง 3 
 7. นางสาวพิมพ�ผกา  พิมพุฒ  ครู  คศ.1   กํากับห1องสอบ ห1อง 4 
 8. นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู1ช วย   กํากับห1องสอบ ห1อง 4 
 9. นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู  คศ.1   กํากับห1องสอบ  ห1อง 5 
 10  นางสาวพิชญากร  แก1วพิลา พนักงานราชการ   กํากับห1องสอบ  ห1อง 5 
 11. นางสาวดวงใจ   มาตย�วังแสง ครู  คศ.2   กํากับห1องสอบ ห1อง 6 
 12. นางสาวปUยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ   กํากับห1องสอบ ห1อง 6 
 13. นางเอ้ือมอัฐธิชา  บํารุงดวงดี ครู  คศ.2   กํากับห1องสอบ ห1อง 7 
 14. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ไต1  ครู  คศ.3   กํากับห1องสอบ ห1อง 7 

หน�าท่ี กํากับห1องสอบในห1องท่ีกําหนด  วันท่ี  5  เมษายน  2558 
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9. คณะกรรมการตรวจข�อสอบและประมวลผล 

 1. นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.3   ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 3. นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.2    กรรมการ 
 4. นางสาวสิริณัฏฐ�  วงษ�สงคราม ครู  คศ.1    กรรมการ 
 5. นายประจักษ�  ศรีภูธร  ครู  คศ.1    กรรมการ 
 6. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.1    กรรมการ 
 7. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ตรวจข1อสอบและประมวล และประกาศผล ชั้น ม.4 วันท่ี  3  เมษายน 2558   ช้ัน ม. 1  
วันท่ี  7  เมษายน 2558 

10. คณะกรรมการฝ�ายโสตทัศนูปกรณ> 

 1. นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1าฝGายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 3  นายอุดม  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 4. นางปาริฉัตต�  สุโพธิ์ชัย ครู  คศ.1    กรรมการ 
 5. ลูกจ1างทุกคน       กรรมการ 

หน�าท่ี จัดเครื่องเสียงท่ีหอประชุมในวันจับฉลาก วันท่ี  5  เมษายน  2558  และบันทึกภาพกิจกรรม 

11. คณะกรรมการฝ�ายการเงิน 

 1. นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นางกอบกุล  ใจปCDา   ครู  คศ.3    กรรมการ 
 3. นางอุไร  ครองผา   ครู  คศ.3    กรรมการ 
 4. นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.1    กรรมการ 
 5. นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.1    กรรมการ 
 6. นายพรพิชิต  ทิทา   ครูผู1ช วย    กรรมการ 

หน�าท่ี เบิกจ ายเงินเพ่ือใช1จ ายในกิจกรรม 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยด1วยความเสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน1าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิดผลดีแก ทางราชการ
สืบไป 

สั่ง  ณ วันท่ี  9  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  

 
( นายบวร  ใจปCDา ) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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ตารางแนบท�ายคําส่ังท่ี  66  /  2558 
แต งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4  ประจําป+การศึกษา 2558 

************************************ 
วันศุกร�ท่ี  20  มีนาคม  2558 

หน1าท่ี กรรมการ 
1. ดูแลความเรียบร1อยท่ัวไป 1. นายสถิตย�  แสนลุน           2. นายยุทธเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกูล 
2. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1. นายสมาน ล้ําลอง             2. นางสิริกาญจน� ผาโคตร  
3. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1. นายพรพิชิต ทิทา             2. นางจุฑารัตน� สมมาตย�  
4. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต  1. นายพงษ�ศิริ ชาบุตรศรี       2. นางอุไร ตรองผา 
5. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต 1. นางสาวเมวดี สุรนันท�        2. นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช 
6. ตรวจหลักฐานการสมัครม.4  1. นางสาวชนิดาภา โสหา       2. นางระเบียบ ดวงมาตย�พล 
7. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.4  1. นางเอ้ือมอัฐธิชา บํารุงดวงดี 2.  นางสาวณัฐธิดา สินทิพย�เทวัญ 
8. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน  1.นายประจักษ� ศรีภูธร          2. นางอรวรรณ พลทัสสะ 

 
วันเสาร�ท่ี 21  มีนาคม  2558 

หน1าท่ี กรรมการ 
1. ดูแลความเรียบร1อยท่ัวไป 1. นายสุรัตน� หารวาระ         2. นายอมร สีหาโมก 
2. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.  นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ�     2. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ�  
3. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.  นางช อผกา พิศพล          2. นายคมสัน สอโส  
4. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต  1.  นายอภิชาติ คําวิเลิศ        2. นางสาวพิชญากร แก1วพิลา 
5. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1นอกเขต  1   นางพัชนียา ไชยรัตน�       2. นางสาวศศิกานต� ยามสุข 
6. ตรวจหลักฐานการสมัครม.4   1. นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี       2. นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� 
7. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.4  1.  นางสาวสุวิมล โคกคาน     2. นายปริญญา ศรีโบราณ 
8. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน 1.  นางสิรินัฏฐ� รักษาเคน 

 
วันอาทิตย�ท่ี   22  มีนาคม  2558 

หน1าท่ี กรรมการ 
1. ดูแลความเรียบร1อยท่ัวไป 1. นายประเสริฐ ฐานะ           2. นายสมบูรณ� วงวิลาศ 
2. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ   2. นางเนตรนภา คลังกลาง 
3. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1. นางรดาวัลย� น1อยเสนา       2. นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง 
4. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต  1. นายเชฐกร ประชาโรจน� 
5. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต 1. นางอรทัย วงศ�สถิต 
6. ตรวจหลักฐานการสมัครม.4  1. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ 
7. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.4   1. นายอุดม พิมพ�เทศ 
8. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน 1.  นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด  2. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ 
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วันจันทร�ท่ี   23  มีนาคม  2558 
หน1าท่ี กรรมการ 

1. ดูแลความเรียบร1อยท่ัวไป  1. นายอรณพ คําแสน            2.  นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ 
2. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.นายสานิตย�  มหาหิงค�  
3. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1. นายพิสิษฐ� ดรจันทร�ไต1 
4. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต  1. นางสาวปUยะวรรณ สุโพธิ์ชยั 
5. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1นอกเขต  1. นางสาวพิมผกา พิมพุฒ 
6. ตรวจหลักฐานการสมัครม.4   1. นางบัวลอง คําบึงกลาง 
7. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.4  1.  นางกอบกุล ใจปCDา 
8. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน 1. นางสาวกุลฑิกา ภูสีฤทธิ์       2. นางสาว ปฑิตตา ศิริจันทพันธ� 

 
วันอังคารท่ี   24  มีนาคม  2558 

หน1าท่ี กรรมการ 
1. ดูแลความเรียบร1อยท่ัวไป 1. นางไพร�จิตร แก1วศิริ           2.นายอรุณ บุญชู, 
2. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.  นางภัทราภรณ� ลิมปTนิศากร.  
3. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1 ในเขต  1.  นางประไพ สุโพธิ์ชัย  
4. ตรวจหลักฐานการสมัครม.1 นอกเขต  1.  นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง 
5. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.1นอกเขต  1.  นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล 
6. ตรวจหลักฐานการสมัครม.4  1.  นางสาวพัทจารี เทียบแสน 
7. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.4  1. นางปาริฉัตต� ไวคํา 
8. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน 1.นายธัญญา  ศรีสูงเนิน          2.นางวิลาสินี พรรคพิง 

 


