
 
 
 

 

ค ำสัง่โรงเรยีนหนองบวัแดงวทิยำ 
ที ่17 / 2563 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรรบัสมคัรและคดัเลอืกหอ้งเรยีนพเิศษ SMP และ หอ้งเรยีนพเิศษ IEP 
ชัน้มัธยมศกึษำปทีี ่1 และชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่4  ปกีำรศกึษำ 2563 

-------------------------------------------------- 

ด้วยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกำร
รับนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ
ไดศึ้กษำระเบียบและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในช้ันมัธยมศึกษำปี
ที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฎิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
ดังนั้นเพื่อให้กำรรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  39 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ มำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษำปีที่ 
1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นำยชัยรัตน์  เจริญสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยโกศล  เพชรประไพ     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธ์ิ ครู ปฏิบัติหน้ำทีร่องผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
1.6 นำยวันชัย  คงสมบรูณ์  ครู รักษำกำรในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
1.7 นำยมณเฑียร  กันตะวงศ์   ครู    กรรมกำร 
1.8 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.9 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หนำ้ที่ 1. ควบคุม ดูแล และอ ำนวยกำรใหก้ำรรับสมัครเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    2. ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนในระหว่ำงกำรสมัคร และกำรคัดเลอืกนักเรียน  

 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
2.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู          รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำยมณเฑียร  กันตะวงศ์   ครู    กรรมกำร 
๒.4 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู    กรรมกำร 
2.5 นำงพรทพิย์  ค้ ำยำง   ครู    กรรมกำร 
2.6  นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู    กรรมกำร 
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2.7 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    กรรมกำร 
2.8  นำยเอกลักษณ์  นักท ำนำ  ครู    กรรมกำร 
2.9 นำยสุริยะ  คุณวันดี   ครู    กรรมกำร 
2.10 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู     กรรมกำร 
2.11 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน          เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร       กรรมกำร 
2.12 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.13 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่1. ออกค ำสั่ง/ประกำศ กำรรับสมัครนกัเรียนและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ  
            ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
        2. ประสำนผูเ้กี่ยวข้อง และประชำสัมพันธ์กำรรบัสมคัรนักเรียน 
        3. จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรรบัสมัครนักเรียนแตล่ะวันในระบบออนไลน ์
        4. จัดท ำประกำศผลสอบและบญัชีรำยช่ือนักเรียนในแต่ละห้อง 
3. คณะกรรมกำรโสตทศันปูกรณแ์ละอำคำรสถำนที่ 
 3.1 นำยเฉลียว  ผิวเผื่อน   ครู          ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยพจน์พิศำล  ฦำชำ   ครู          รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 นำยอภิชำติ  โตแก้ว    ครู     กรรมกำร 
 3.4 นำยอนุชิต  เสริฐวำสนำ   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 3.5 นำยวัชรพงษ์  คงโนนกอก   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงโยธวำฑิต กรรมกำร 
 3.6 นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนำยทะเบียน  กรรมกำร 
 3.7 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  กรรมกำร 
 3.8 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  กรรมกำร 
 3.9 นำยเจนณรงค์  ดวงทองมำ          ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.10 นำงสำวอรพินท์  ปลื้มสุด       เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรทั่วไป      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดสถำนที่รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
        2. จัดห้องสอบที่อำคำร 4 เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต เข้มข้น (SMP) และห้องเรียน 
            พิเศษภำษำอังกฤษ (IEP) ในระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีที่ 1 จ ำนวน 2 ห้อง และระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
            ช้ันปีที่ 4 จ ำนวน 2 ห้อง (ม.1 สอบ วันที่ 7 มีนำคม 2563 และ ม.4 สอบ วันที่ 8 มีนำคม 2563) 
        3. จัดสถำนที่และเครื่องเสียง ส ำหรับกำรมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ ช้ัน 
            มัธยมศึกษำปีที่ 4 (ม.1 มอบตัว วันที่ 14 มีนำคม 2563 และ ม.4 มอบตัว วันที่ 18 มีนำคม 2563) 
            ณ ห้องประชุมชัยจุฑำภัค 
4. คณะกรรมกำรจดัท ำเอกสำรและออกขอ้สอบ 
    4.1 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู          ประธำนกรรมกำร 
    4.2 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู    กรรมกำร 
 4.4 นำงพรทพิย์  ค้ ำยำง   ครู    กรรมกำร 
 4.5 นำยมณเฑียร  กันตะวงศ์   ครู    กรรมกำร 
  4.6 นำงธยำนี  พิมพ์สิงห ์   ครู    กรรมกำร 
 4.7 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ    ครู    กรรมกำร 
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 4.8 นำงอังค์รสิำ  ช่ำงหล่อ   ครู    กรรมกำร 
 4.9 นำงสำวสลุำวัลย์   วิชัยระหัด  ครู    กรรมกำร 
 4.10 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู    กรรมกำร 
 4.11 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    กรรมกำร 
 4.12 นำยเอกลักษณ์  นักท ำนำ  ครู    กรรมกำร 
 4.13 นำยสุริยะ  คุณวันดี   ครู    กรรมกำร 
 4.14 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู     กรรมกำร 
 4.15 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.16 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. จัดท ำระเบียบกำรรับสมัคร/ใบสมัครเรียน/บัตรเลขที่นั่งสอบ/ใบมอบตัว ม.1,ม.4 
         2. ออกข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (เนื้อหำไม่เกิน ป.6) ส ำหรับนักเรียน ม.1 ชนิด 5 ตัวเลือก 

  (เนื้อหำไม่เกิน ม.3)ส ำหรับนักเรียน ม.4 ใน 5 รำยวิชำจ ำนวนวิชำละ 20 ข้อ ประกอบด้วย  
  วิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำฯ 

        3. จัดท ำแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย ทักษะกำรคิดค ำนวณ ทักษะกระบวนกำรทำง 
  วิทยำศำสตร์ และทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

5. คณะกรรมกำรจัดชุดข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
  5.1 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู     ประธำนกรรมกำร 
    5.2 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู          รองประธำนกรรมกำร 
    5.3 นำงสำวอัจฉรำ นำจ ำรัส   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
    5.4 นำงอัจณี  ทองเพิ่ม   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
    5.5 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
    5.6 นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนำยทะเบียน  กรรมกำร 
    5.7 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    5.8 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. รวบรวมไฟล์ต้นฉบับ จัดท ำส ำเนำข้อสอบ (5 รำยวิชำ) และเย็บชุดข้อสอบ ม.1 จ ำนวน 2 ห้อง และ ม.4  
            จ ำนวน 2 ห้อง 
         2. รวบรวมแบบประเมินทักษะพื้นฐำนจัดท ำรูปเล่ม และคู่มือกำรใช้ 
         3. ตรวจข้อสอบและบันทึกผลคะแนน  
6. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
    6.1 นำงสำวอรทิพำ  นันทะปัตย์  ครู     ประธำนกรรมกำร 
    6.2 นำยไพวัลย์  คงโนนกอก   ครู          รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    กรรมกำร 
 6.4 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู          กรรมกำร 
 6.5 นำงอัจณี  ทองเพิ่ม   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 6.6 นำงสำวอัจฉรำ นำจ ำรัส   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 6.7 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
 6.8 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำร 
 6.9 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 6.10 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ก ำกับและควบคุมห้องสอบนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 
      ม.1 สอบวันที่ 7 มีนำคม  2563       ห้องสอบที่ 1  431  (SMP)    ห้องสอบที่ 2  432  (IEP) 
      ม.4 สอบวันที่ 8 มีนำคม  2563       ห้องสอบที่ 1  431  (SMP)    ห้องสอบที่ 2  432  (IEP) 
7. คณะกรรมกำรรับสมัครและประเมินทักษะพื้นฐำน 
 7.1 คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ปฎิบัติหน้ำที่ วันเสำร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-16.30 น.  
  ณ ห้องประชุมชัยจุฑำภัค  
       7.1.1 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู            ประธำนกรรมกำร 
       7.1.2 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก ครู    รองประธำนกรรมกำร  
  7.1.3 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7.1.4 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7.1.5 กรรมกำรและภำระงำนรับผิดชอบ 

 7.2 คณะกรรมกำรชุดที่ 2 ปฎิบัติหน้ำที่วันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-16.30 น.  
  ณ ห้องประชุมชัยจุฑำภัค 
  7.2.1 นำงสำวอรทิพำ  นันทะปัตย์ ครู     ประธำนกรรมกำร 
  7.2.2 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม ครู    รองประธำนกรรมกำร 
  7.2.3 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7.2.4 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร   ครู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7.2.5 กรรมกำรและภำระงำนรับผิดชอบ 

 
 

/7.2.5 กรรมกำร... 

ภำระงำน ชือ่-สกลุ หนำ้ที ่
 

จุดที่ 1 
รับใบสมัครและกรอกใบ

สมัคร 

1. นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม 
2. นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง 
3. นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผื่อน 
4. นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน 

- ประชำสัมพันธ์กำรรบัสมัครนักเรียน 
- แจกใบสมัคร,ให้ค ำแนะน ำในกำร 
  กรอกใบสมัคร 
- ประสำนงำน,จัดล ำดับคิว 

 
จุดที่ 2 

ตรวจเอกสำร 

1. นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก 
2. นำยไพวัลย์  คงโนนกอก 
3. นำงสำวอัจฉรำ นำจ ำรัส 
4.  นำงอัจณี  ทองเพิ่ม 

- ตรวจกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
- ตรวจหลักฐำนกำรสมัคร 
- ออกเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 

จุดที่ 3 
ประเมินทกัษะพื้นฐำน 

1. นำงสุภำวดี  แฟงชัยภูมิ 
2. นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ 
3. นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน 
4. นำยก่อพงศ์  ภูมิภักดี 
5. นำงสำวศศิประภำ  ผันกลำง 
6. นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์ 

- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด 
  ค ำนวณ และกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 
 
- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด  
  ค ำนวณ และกระบวนกำรทำง  
  วิทยำศำสตร์ 
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 7.3 คณะกรรมกำรชุดที่ 3 ปฎิบัติหน้ำที่ระหว่ำงวันที่ 24-26 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30-16.30 น.  
  ณ ห้องประชุมชัยจุฑำภัค 
  7.3.1 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  ครู         ประธำนกรรมกำร 
  7.3.2 นำงอ ำพร  วิชำชัย        ครู    รองประธำนกรรมกำร 
  7.3.3 นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ  ผู้ช่วยนำยทะเบียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7.3.4 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7.3.5 กรรมกำรและภำระงำนรับผิดชอบ 

ภำระงำน ชือ่-สกลุ หนำ้ที ่
 

จุดที่ 1 
รับใบสมัครและกรอกใบสมัคร 

1. นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  
2. นำงสำวอรทิพำ  นันทะปัตย์ 
3. นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์  

- ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน 
- แจกใบสมัคร,ให้ค ำแนะน ำในกำร 
  กรอกใบสมัคร 
- ประสำนงำน,จัดล ำดับคิว 

 
จุดที่ 2 

ตรวจเอกสำร 

1. นำงศุภวรรณ   ภำคศัพท์ 
2. นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม 
3. นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  
4.  นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก 

- ตรวจกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
- ตรวจหลักฐำนกำรสมัคร 
- ออกเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 

จุดที่ 3 
ประเมินทกัษะพื้นฐำน 

1. นำงสำวอัจฉรำ  อ่อนสกุล  
2. นำงสำวอำรียำ วำสสำมัคคี 
3. นำงสำวปกำมำศ  กงจีน 
4. นำยเอกลักษณ์  นักท ำนำ 
5. นำงสำวนิภำพร เกตุเขียว 
6. นำยไพฑูรย์  มณีจันทร์  

- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด 
  ค ำนวณ และกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 
 
- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด  
  ค ำนวณ และกระบวนกำรทำง  
  วิทยำศำสตร์ 

ภำระงำน ชือ่-สกลุ หนำ้ที ่
 

จุดที่ 1 
รับใบสมัครและกรอกใบสมัคร 

1. นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน   
2. นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ 

- ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน 
- แจกใบสมัคร,ให้ค ำแนะน ำในกำร 
  กรอกใบสมัคร 
- ประสำนงำน,จัดล ำดับคิว 

 
จุดที่ 2 

ตรวจเอกสำร 

1. นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน 
2. นำงสำวอ ำพร  วิชำชัย      
3. นำงพรรณนิภำ  ดวงทองมำ 
4.  นำงสำวอรพินท์  ปลื้มสุด      

- ตรวจกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
- ตรวจหลักฐำนกำรสมัคร 
- ออกเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 

จุดที่ 3 
ประเมินทกัษะพื้นฐำน 

1. นำงสำวพันธิมำ  หอมวงษ์   
2. นำงสำวธิดำรัตน์  สะแพงน้อย 
3.  นำงสำวพิมพ์ชนก  รองเมือง 
4. นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   
5. นำงสำววำสนำ  ปลุกเสก 
 

- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด 
  ค ำนวณ และกำรสื่อสำร    
  ภำษำอังกฤษ 
- ประเมินทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด  
  ค ำนวณ และกระบวนกำรทำง  
  วิทยำศำสตร์ 
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8. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว รับมอบตัว และเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
 8.1 นำงสำวรัชดำพร  ข้ึนนกขุ้ม  ครู     ประธำนกรรมกำร 
 8.2  นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 8.3 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง   ครู    กรรมกำร  
 8.4 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู    กรรมกำร  
 8.5 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก    ครู    กรรมกำร 
 8.6 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู    กรรมกำร 
 8.7 นำงสำวอัมพิกำ  อินบ้ำนผือ  ครู    กรรมกำร 
 8.8 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  ครู    กรรมกำร 
 8.9 นำงล ำดวน   แสงวิหค   ครู    กรรมกำร 
 8.10 นำงสำวพรพิมล  พรหมหำกุล  ครู    กรรมกำร 
 8.11 นำงสำวพนิดำ  กระทุ่มนอก  ครู    กรรมกำร 
 8.12 นำงจุฑำมำศ  พงสะพัง   ครู    กรรมกำร 
 8.13 นำงสำวอโณทัย  แก้วทอง                   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 8.14 นำงสำวพันธิมำ  หอมวงษ์  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน    กรรมกำร 
 8.15 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8.16 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. รับรำยงำนตัว รับมอบตัว และเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1  
          วันที่ 14 มีนำคม 2563 และ ม.4 วันที่ 18 มีนำคม 2563 เวลำ 08.30-13.00น.  
             ณ ห้องประชุมชัยจุฑำภัค 
      2. เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและอื่นๆ ตำมโรงเรียนก ำหนด แล้วน ำส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน 
      3. จัดท ำสรุปผลกำรรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  
9. คณะกรรมกำรประเมินผล 
 9.1 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 9.3 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร       กรรมกำร 
 9.4 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หนำ้ที่ จัดท ำแบบประเมินผลกำรรบัสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และรำยงำนผล 
      หลังเสรจ็สิ้นกำรรับสมัคร 

   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแตง่ตั้งปฏิบัติหน้ำทีท่ี่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพื่อให ้
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

        สั่ง  ณ วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2563  
       
 

         (นำยชัยรัตน์  เจริญสุข) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 


