
 
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  63 /2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
*************************** 

 เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีก าหนดการดังนี้ 

รับสมัคร   วันท่ี 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สอบแยกหอ้งเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564   
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 2 พฤษภาคม  2564  

 ประกำศผลสอบและรำยงำนตัว   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564   
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

 มอบตัว    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 8  พฤษภาคม 2564  
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564   
 

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ี อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วย

ความ เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ให้มี
ความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย ประกอบด้วย 

1.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
1.2 นางณภัทร   เมืองไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา       รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 
1.4 นายวิฑูรย์  ชุมข า   ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ   โรวัฒน์  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.6 นางจิตติมา  จู้ท่ิน        ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าท่ี ประสานงานให้การด าเนินงานรับสมัครนักเรียนเป็นไป             

ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
2.1 นางณภัทร    เมืองไทย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิฑูรย์     ชุมข า   ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
2.3 นางอมรรัตน์  แขดวง    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.4 นางอัฉราภรณ์    คงแป้น    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 



2.5 นางบุษบา  สุทธิมาศ     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.6 นางจิตติมา  จู้ท่ิน     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและ 

         เลขานุการ 
 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียน มีหน้าท่ีจัดท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับ

สมัครนักเรียน ได้แก่ ประกาศโรงเรียน คู่มือนักเรียน ใบสมัคร ใบมอบตัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับสมัคร 
ลงทะเบียน        การรับสมัคร ออกแบบ จัดพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จัดเตรียมตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ม.1, ม.
4 ติดไว้ที่โต๊ะบริการนักเรียน ประกอบด้วย 

3.1 นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
3.2 นางอัฉราภรณ์  คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3.3 นางบุษบา  สุทธิมาศ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3.4 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
3.5 นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่รับสมัคร ห้องสอบ ประชุมผู้ปกครอง มอบตัว มีหน้าท่ี จัดเตรียม

สถานท่ีเพื่อรับสมัครนักเรียน จัดห้องสอบ จัดสถานท่ีประชุมผู้ปกครอง จัดสถานท่ีมอบตัว ให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน        ของคณะกรรมการรับสมัครประจ าวัน คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ       รับมอบตัว และนักเรียนท่ีมาสมัครพร้อมติดแผ่นป้ายไวนิลประกาศรับสมัคร 
ประกอบด้วย 

4.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
4.2 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
4.3 นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4.4 นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4.5 นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4.6 นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4.7 นายวัฒนา   วัฒนาศิร ิ  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4.8 นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
4.9 คณะกรรมการนักเรียน 

 
5. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 ประเภทนักเรียนชั้น 

ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 24 - 28 เมษำยน 2564  มีหน้าท่ีรับสมัครนักเรียน ให้ค าแนะน านักเรียนในการสมัคร
เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 สรุปรายช่ือนักเรียนมอบให้กับฝ่ายรับนักเรียนและรายงาน                  
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ ประกอบด้วย 

5.1 นางอมรรัตน์  แขดวง    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
5.2 นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
5.3 นางบุษบา   สุทธิมาศ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5.4 นางอัฉราภรณ์   คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 



6. คณะกรรมกำรพิจำรณำนักเรียนสมัครเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 ประเภทนักเรียน
โรงเรียนเดิม มีหน้าท่ีพิจารณานักเรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา วันท่ี 24 – 
28 เมษายน  2564 และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2564 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 

6.1 นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
6.2 นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
6.3 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.4 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.5 นางสาวกาญจนา   คงชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.6 นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.7 นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะกรรมกำรรับสมัครรำยวัน มีหน้าท่ีรับสมัคร ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการ

รับสมัคร และการติดต่อกับทางโรงเรียนตามระเบียบการ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกอบด้วย 
 วันที่ 24 เมษำยน 2564 

1. นางฤดี  ทองเนื้อห้า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางนันทนา   ทองศรี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
7. นางสุทธินี  ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นางณัฐวดี   แสงป้อม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการนักเรียน 

 
 วันที่ 25 เมษำยน 2564 

1. นางอมรรัตน์    แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นาอดิศร   อินทรสุวรรณ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ     
4. นางกัลยา  พรมทิพย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นายพินิจ   เทพมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ. 
6. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
7. นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
8. นางสุวิไล  กันตังกุล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการนักเรียน 

 
 
 



 วันที่ 26  เมษำยน 2564 
1. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางกฤติกา  จ านง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางลมัย  รัตนมณ๊  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางจินดา   ไตรภูมิ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางไพวรรณ   เพชรสงค์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
7. นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
8. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการนักเรียน 

 
 วันที่ 27  เมษำยน 2564 

1. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางกุลยา  รักเพชร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
6. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
7. นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
8. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
10. คณะกรรมการนักเรียน 

 
วันที่ 28  เมษำยน 2564 

1. นางปรียา  บุญให้ผล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุเจตน์  บุญปล้อง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นายวิษณุ  ผ่องฉาย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
7. นางเพ็ญศรี   รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
8. นางจีรนันท์   แซมมงคล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการนักเรียน 

 
 นักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนในวันท่ี 24 - 28 เมษายน  2564 

 1.นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2.นางนัชพร  ก าเนิดรักษา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 



 3.นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 4.นายกิจศักดิ์   ชูศรี   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 5.นางสาวสุวดี   เงินถาวร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 นักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษศิลปะ  ด าเนินการรับสมัครนักเรียนในวันท่ี 24 - 
28 เมษายน  2564 

 1.นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2.นางบุษบา  สุทธิมาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 3.นายเศณวี  อ่ าครอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 4.นายณัฐพันฐ์ ซงากรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 นักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษภำษำอังกฤษ   ด าเนินการรับสมัครนักเรียน            
ในวันท่ี 24-28 เมษายน  2564 

 1.นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 3.นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 4.นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมกำรสอบแยกห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

8.1 คณะกรรมกำรออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ลงคะแนน ประกำศผล นักเรียนชั้น ม.1 และ 
ม.4 

และส่งข้อสอบท่ีฝ่ายวัดผล ภายในวันท่ี  19 เมษายน 2564  
- ม.1  สอบวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564    เวลา 08.30 – 12.00 น.  
        ประกาศผลสอบวันท่ี 5 พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
- ม.4  สอบวันท่ี 2  พฤษภาคม 2564    เวลา 08.30 – 12.00 น. 
    ประกาศผลสอบวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
1. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางณิรดา  จงจิตร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางกฤติกา  จ านง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางณิชกมล   รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
10. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
11. นางเพ็ญศรี   หนูหนอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
12. นางกาญจนา  เลิศล้ า ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 



13. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุภาพร  ไชยรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 
8.2 คณะกรรมกำรคุมสอบนักเรียนชั้น ม.1 วันท่ี 1  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 

น. ประกอบด้วย 
1. นางณิรดา  จงจิตร   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางลมัย  รัตนมณี   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นายพินิจ  เทพมณี   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางจินดา  ไตรภูมิ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางกัลยา  พรมทิพย์   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นายเศณวี  อ่ าครอง   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
10. นางสาวสุวดี  เงินถาวร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
11. นางปรียา  บุญให้ผล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
12. นายวิษณุ  ผ่องฉาย   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
13. นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
14. นางกุลยา  รักเพชร   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
15. นายกุลธนิต  ด้วงกูล   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
16. นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
17. นางณิชกมล  รัตนพันธ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
18. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
19. นางจีรนันท์  แซมมงคล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
20. นางสาวกุลนันท์   ขุนทองจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
21. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
22. นางกาญจนา   เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
23. นางกฤติกา   จ านง   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรการ 
24. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
8.3 คณะกรรมกำรคุมสอบนักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 2  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 

น. ประกอบด้วย 
1. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
2. นางฐิรกานต์  สุขยา   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3. นางกรภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุวิไล  กันตังกุล   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 



6. นางสุเจตน์   บุญปล้อง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นายอดิศร   อินทรสุวรรณ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรการ 
10. นางฤดี    ทองเนื้อหา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรการ 
11. นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการส ารอง 
1. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
2. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3. นางบุษบา  สุทธิมาศ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

 
9. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 5 พฤษภาคม  2564 เวลา 

08.30 – 11.00 น. และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 6 พฤษภาคม  2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. มีหน้าท่ีรับ
รายงานตัวและสรุปจ านวนนักเรียนรายงานผู้อ านวยการ รายงานเขตพื้นท่ีตามล าดับ ประกอบด้วย 

9.1 นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
9.2 นางอัฉราภรณ์   คงแป้น   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
9.3 นางบุษบา  สุทธิมาศ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
9.4 คณะกรรมการนักเรียน 

 
10. คณะกรรมกำรรับมอบตัว 

10.1 คณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.1 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 และนักเรียน
ช้ัน ม.4 วันท่ี 9 พฤษภาคม  เวลา 09.00 – 10.30 น. ประกอบด้วย 

1. นายวิฑูรย์  ชุมข า   ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธาน
กรรมการ 

2. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุชาติ  โรวัฒน์   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางจีวรรณ   บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
8. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและ 

         เลขานุการ 
9. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ/  

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.2 คณะกรรมกำรรับมอบตัว นักเรียนช้ัน ม.1 วันท่ี 8  พฤษภาคม 2564  เวลา 10.30 - 

16.30 น. ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 



3. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางบุษบา  สุทธิมาศ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางณัฐวดี  แสงป้อม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
10.นางสาวสุภาพร   มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
11.นายกิจศักดิ์  ชูศรี   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขนุการ 
 

10.3 คณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนช้ันม.4 วันท่ี 9 พฤษภาคม  2564 เวลา 10.30 - 
16.30 น. ประกอบด้วย 

1. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  โรวัฒน์   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
11. คณะกรรมกำรพิมพ์รำยชื่อนักเรียนวันท่ี 24 -28 เมษายน 2564 พร้อมทั้งสรุปจ ำนวนนักเรียน 

ม.1 และ ม.4 มีหน้าท่ีพิมพ์รายช่ือนักเรียน รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีสมัครแต่ละวัน ตามท่ีส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชได้แจ้งไว้ โดยรายงานผลทางเว็บไซต์ และรายงานจ านวนนักเรียน
รายวันให้ผู้อ านวยการทราบ ประกอบด้วย 

1. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4. นางสุภาพร  ไชยรัตน์   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
5. นางจีรวรรณ   บุญคุ้ม   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
6. นางบุษบา  สุทฺธิมาศ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายและ              
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี 8 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


