
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ปีการศึกษา  2563 (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน) 

*************************** 
เพ่ือให้การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563  

ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เรื่อง การรับนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่
ทั่วราชอาณาจักร และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตราที่ 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.   คณะกรรมการอ านวยการ    
มีหน้าที ่   ศึกษานโยบายการรับนักเรียน  วางแผนการด าเนินงาน  ให้ค าแนะน า   แก้ปัญหา   วินิจฉัยและ              
สั่งการ  เพ่ือให้การรับสมัคร   การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวให้เป็นไปตามระเบียบ  
ทุกขั้นตอน ให้บรรลุตามเป้าหมายทางราชการ ประกอบด้วย 

  นางบุญงาม  ไชยรักษ์   ประธานกรรมการ 
  นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   รองประธานกรรมการ 
  ดร.บูรินทร์ภัฏ  พรหมมาศ   กรรมการ 
  นายจรัญ  ขุนอินทร์   กรรมการ 
  นางรัชนี  สุทธิศักดิ์   กรรมการ 
  นายเสริมศักดิ์  แซ่อ่ึง   กรรมการ 
  ผศ.ดร.สรัญญา  แสงอัมพร  กรรมการ 
  รศ.ดร.กัณตภณ  หนูทองแก้ว  กรรมการ 
  พ.ต.อ.ธมนูญ  ไฝจู   กรรมการ 

 นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.   คณะกรรมการด าเนินการ 
มีหน้าที ่  1. จัดท าเอกสารประกอบการรับสมัคร  เช่น ใบสมัคร  คู่มือการสมัคร  เป็นต้น 
    2. ประสานงานทั่วไปกับทุกฝ่าย    

 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 4. จัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงินรายวัน รับเงินจากการจ าหน่ายคู่มือรายวันและจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน 
ให้แก่เลขางานกลุ่มงานต่าง ๆ ตามยอดขอเบิกผู้ปฏิบัติงานรายวันของแต่ละกลุ่มงาน จัดท าแบบประเมินและ
สรุปประเมินผล ตลอดการด าเนินการสมัคร  
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ประกอบด้วย 
  นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร   ประธานกรรมการ 
 นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ   รองประธานกรรมการ  
 นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว    รองประธานกรรมการ  
 นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์   รองประธานกรรมการ  
 นางสุมณฑา  มีสุนทร กรรมการ 
 นายสมเกียรติ  เสนานัย  กรรมการ 
  นางสาวสุมณฑา  ศิลาพัฒน์   กรรมการ 
  นางพยอม  ฤทธิชาญชัย    กรรมการ 
  นายสมชัย  มุขดาร์    กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  หนูคง กรรมการ 
 นางทรงศรี  นาคินทร ์ กรรมการ 

 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นายอรุณ  ไชยวรรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าคู่มือการสมัคร   
มีหน้าที ่  จัดท าต้นฉบับและเข้าเล่มเอกสารคู่มือการสมัคร ให้เพียงพอต่อผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563  
ประกอบด้วย 
 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ ประธานกรรมการ 
 นายอรุณ  ไชยวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
 นายธเนศ  หาญใจ กรรมการ 

 นายรัฒวุทธิ์  จงจิต  กรรมการ 
 นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่าย รับ-จ่ายคู่มือการสมัคร  
มีหน้าที ่ จัดท าบัญชีคุม รับ-จ่ายรายวัน ให้แก่ผู้จ าหน่ายแต่ละวัน  ดูแลคู่มือให้เพียงพอตลอดการรับสมัคร   
และรวบรวมเงินจากการจ าหน่ายคู่มือรายวันส่งฝ่ายการเงิน  ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563  ประกอบด้วย 

นางสุมณฑา  มีสุนทร  ประธานกรรมการ วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 
นางสาวณภัทรจิรัสช์  น านาผล  กรรมการ  วันที่ 1, 4-8, 11-12 พฤษภาคม 2563 
นางทรงศรี  นาคินทร์ กรรมการและเลขานุการ วันที่ 1, 3-12 พฤษภาคม 2563 

 

4.1 กรรมการจ าหน่ายคู่มือการสมัคร     
มีหน้าที่  รับคู่มือการสมัคร จากฝ่ายรับ-จ่ายคู่มือ แล้วจ าหน่ายคู่มือ การสมัคร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 
เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ทุกวัน และสรุปยอดการจ าหน่ายแต่ละวัน ส่งฝ่ายรับ-จ่ายคู่มือ   
การสมัคร  ประกอบด้วย  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
  นางเจตนา  พิศบุญ กรรมการ 

นางสาวณัฏฐนิษา  เดชเดโช กรรมการ 
 

   วันที่  2 พฤษภาคม 2563 
นางสาววาณี  บุญพิศ กรรมการ 
นางทรงศรี  นาคินทร์ กรรมการ 
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 วันที่  3 พฤษภาคม 2563 
นางผาสุข  ถาวร  กรรมการ 
นางพยอม  ฤทธิชาญชัย กรรมการ 
 

  วันที่  4 พฤษภาคม 2563   
นางสุรีพร  ทองนุ่น กรรมการ 
นางสาวอ้อมใจ  พรหมรักษ์ กรรมการ 
 

 วันที่  5 พฤษภาคม 2563   
นางปลื้มจิตต์  ไชยก าจร กรรมการ  
นางสาวสุพร  ศรีชาเยศ กรรมการ 

   

 วันที่  6 พฤษภาคม 2563   
นางกาญจนา  อิทธคาม มะลิชู กรรมการ  
นางสาววาสนา  อุปฐาก กรรมการ 
 

 วันที่  7 พฤษภาคม 2563   
นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์  กรรมการ  
นางสาวอรวรรณ  หนูคง  กรรมการ 
 

 วันที่  8 พฤษภาคม 2563   
นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ กรรมการ  
นางสาวเบส  หวามา กรรมการ 

  

 วันที่  9 พฤษภาคม 2563   
นางสาวนุชนาฎ  ชูจันทร์ กรรมการ  
นางสาวกันยารัตน์  มาลยาภรณ์ กรรมการ 

  

 วันที่  10 พฤษภาคม 2563   
นางวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์  กรรมการ  
นางสาวกนกวรรณ  ลีพรหมมา  กรรมการ 
 

 วันที่  11 พฤษภาคม 2563   
นางสาวจุฑามาศ  ลาชโรจน์ กรรมการ  
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร กรรมการ 
 

 วันที่  12 พฤษภาคม 2563   
นางบุปผา  พิกุลทอง   กรรมการ  
นางสาวกัญญา  โอมาก กรรมการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมระบบการรับสมัคร ดูแลและประสานงานการสมัครระบบออนไลน์   
มีหน้าที ่ จัดท าระบบ  server ระบบรับสมัคร เขียนโปรแกรมรับสมัครและทดลองโปรแกรมให้ใช้งานได้สมบูรณ์  
และดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ใช้งานได้ปกติตลอดการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2563 
ประกอบด้วย 
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5.1 กรรมการดูแลระบบเครือข่ายและโปรแกรมการสมัคร 
  นายสมพร  วัชรกาฬ  ประธานกรรมการ 
  นายธเนศ  หาญใจ  รองประธานกรรมการ 

 ว่าที่ ร.ต.พิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ กรรมการ 
 นางสาวเบญจพร  ย่านวารี กรรมการ 
 นายเดชา  หนูมณี กรรมการ 
 นายภัททิยะ  จันทร์อุดม กรรมการ 
 นายอรุณ  ไชยวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

5.2 กรรมการดูแลประสานงานช่วยเหลือการสมัครระบบออนไลน์ของนักเรียนทุกประเภท 
มีหน้าที ่ ดูแล จัดการ และด าเนินการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 3-12 พฤษภาคม  256๓ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร   ประธานกรรมการ 
 นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ   รองประธานกรรมการ  
 นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว กรรมการ  
 นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์    กรรมการ  
 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นายอรุณ  ไชยวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  5.3 กรรมการรับนักเรียนสมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียน 
 มีหน้าที ่รับสมัคร จัดท าข้อมูลนักเรียนที่สมัครสอบเปลี่ยนแผนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3-12  
 พฤษภาคม 256๓  
 
 นายอรุณ  ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางปลื้มจิตต์  ไชยก าจร กรรมการ 
 นางสาวกฤษณา  นินทรกิจ กรรมการ 
 นางพัชรี  ชูกลิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
 

6.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและมาตราการป้องกันโรคระบาด   
มีหน้าที ่ คัดกรองผู้เข้ามารับคู่มือสมัครตามมาตรการป้องกันโรคระบาด จัดระบบการจราจร รักษาความปลอดภัย 
ดูแลความสงบเรียบร้อยในวันรับคู่มือสมัคร วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 
ประกอบด้วย 
  นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว ประธานกรรมการ 
  นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์ รองประธานกรรมการ 

 นางพยอม  ฤทธิชาญชัย กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอาริสา  ใจห้าว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

วัน/เดือน/ปี ยาม คร/ูเจ้าหน้าที่พยาบาล 

1 พ.ค. 63 นายณรงศักดิ์ อนิทมาส 

นางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง 
นางศศิกาญจน ์ชาญศิลป์ 
นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา 
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วัน/เดือน/ปี ยาม คร/ูเจ้าหน้าที่พยาบาล 
 

2 พ.ค. 63 นายอรุณ โอฬาร์โร 
นางกาญจนา อิทธคาม-มะลิชู 
นางสาวปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ 
นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา 

3 พ.ค. 63 นายธีระยุทธ สุวรรณ 
นางชญานิศ  คงหอม 
นางอ้อมใจ  พังยาง 
นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา 

4 พ.ค. 63 นายณรงศักดิ์ อินทมาส 
นางอ้อมใจ  พังยาง 
นางชญานิศ  คงหอม 
นางสาวมลทิรา  เนาว์สุวรรณ 

5 พ.ค. 63 นายอรุณ โอฬาร์โร 
นางอ้อยทิพย์  ชูโชติ 
นางกาญจนา  อิทธคาม-มะลิชู 
นางสาวมลทิรา  เนาว์สุวรรณ 

6 พ.ค. 63 นายธีระยุทธ สุวรรณ 
นางอ้อยทิพย์  ชูโชติ 
นางปลื้มจิตต์  ไชยก าจร 
นางสาวมลทิรา  เนาว์สุวรรณ 

7 พ.ค. 63 นายณรงศักดิ์ อินทมาส 
นางจิราภรณ์  สุขสมพร 
นางปลื้มจิตต์  ไชยก าจร 
นางมาลัย  สงพุ่ม 

8 พ.ค. 63 นายอรุณ โอฬาร์โร 
นางจิราภรณ์  สุขสมพร 
นางสายใจ สังข์บัว 
นางมาลัย  สงพุ่ม 

9 พ.ค. 63 นายธีระยุทธ สุวรรณ 
นางสาวจิรพิชญ์  สุวรรณบ ารุง 
นางสุนันทา  วงศ์เมฆ 
นางมาลัย  สงพุ่ม 

10 พ.ค. 63 นายณรงศักดิ์ อินทมาส 
นางสาวจิรพิชญ์  สุวรรณบ ารุง 
นางศศิกาญจน์  ชาญศิลป์ 
นางสาวอาริสา  ใจห้าว 

11 พ.ค. 63 นายอรุณ โอฬาร์โร 
นางสุนันทา  วงศ์เมฆ 
นางสายใจ  สังข์บัว 
นางสาวอาริสา  ใจห้าว 

12 พ.ค. 63 นายธีระยุทธ สุวรรณ 
นางสาวปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ 
นางสาวจรสวรรณ  จันทร์เรือง 
นางสาวอาริสา  ใจห้าว 
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(นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 


