
 
 
 

      
    ค ำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 

ที ่52/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียน แผนกำรเรียนกีฬำ 

               ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  ปีกำรศึกษำ 2563 
-------------------------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาได้ประกาศการรับนักเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
ศึกขั้นพ้ืนฐาน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา จ านวน 2 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 
ห้อง เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแผนการเรียนกีฬา เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียน แผนการเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นายชัยรัตน์  เจริญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
1.2 นางศศิธร  รักษาชนม์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายโกศล   เพชรประไพ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
1.5 นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.6 นายวันชัย  คงสมบูรณ์  ครู รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรยีน รองประธานกรรมการ 
1.7 นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม  คร ู    กรรมการ 
1.8 นางขนบพร  โลบ้านไผ่   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นางมัจฉา  ศิริพงศ์     คร ู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การแนะแนวศึกษาต่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 2.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่  
 2.1.1 นางขนบพร  โลบ้านไผ่  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2.1.2 นางมัจฉา  ศิริพงศ์     คร ู    รองประธานกรรมการ 

 2.1.3 นายเมฆินทร์  รัศมีพรม  คร ู    กรรมการ 
 2.1.5 นายพัชรพล  รัศมี   พนักงานราชการ   กรรมการ 
 2.1.6 นายประสิทธิ์  ฤาชา    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 2.1.7 นายบัณฑิต  ศิริมูล   นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 2.1.6 นายเจนณรงค์  ดวงทองมา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่1. จัดเตรียมห้องประชุมรัตตประทุมในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน 
2. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบทักษะกีฬา/สมรรถภาพทางกาย ณ อาคารโดม   
    อเนกประสงค์ 

 2.2 ฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 
  2.2.1 นางขนบพร  โลบ้านไผ่  คร ู    ประธานกรรมการ 
      2.2.2 นายเมฆินทร์  รัศมีพรม  คร ู    รองประธานกรรมการ 

 2.2.3 นายประสิทธิ์  ฤาชา    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 2.2.4 นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ    คร ู    กรรมการ 
 2.2.5 นายบัณฑิต  ศิริมูล   นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 2.2.6 นางมัจฉา  ศิริพงศ์     คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. จัดท าเกณฑ์ประเมินทักษะกีฬา/การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
         2. จัดท าข้อค าถามในการสัมภาษณ์นักเรียน 
         3. จัดเตรียมแบบประเมิน (การให้คะแนน) นักเรียนเป็นรายบุคคลให้เพียงพอ  
    2.3 ฝ่ำยวัดส่วนสูง 
  2.3.1 นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล  คร ู     ประธานกรรมการ 
      2.3.2 นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ    คร ู     รองประธานกรรมการ 
      2.3.3 นายณรงค์   ช่างหล่อ   พนักงานราชการ   กรรมการ  
      2.3.4 นายบัณฑิต  ศิริมูล   นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ วัดส่วนสูงและบันทึก 
 2.4 ฝ่ำยสอบสัมภำษณ์ 
   2.4.1 นายวันชัย  คงสมบูรณ์ ครู รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ 
      2.4.2 นางขนบพร  โลบ้านไผ่  คร ู    รองประธานกรรมการ 
      2.4.3 นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล  คร ู     กรรมการ 
      2.4.4 นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข  คร ู    กรรมการ 
      2.4.5 นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ    คร ู     กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่1. พิจารณาคุณสมบัติ/แฟ้มสะสมผลงาน/ตรวจหลักฐาน และสัมภาษณ์ 

    2. ประเมินให้คะแนนและรายงานผล 
    2.5 ฝ่ำยทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
   2.5.1 นางมัจฉา  ศิริพงศ์     คร ู    ประธานกรรมการ 
   2.5.2 นายเจนณรงค์  ดวงทองมา  คร ู    รองประธานกรรมการ 
   2.5.3 นายอนุชิต  เสริฐวาสนา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   2.5.4 นางสาวสุภาพร   แสนแก้ว  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์การประเมิน และรายงานผล 
    2.6 ฝ่ำยทดสอบทักษะด้ำนกีฬำ 
      2.6.1 นายเมฆินทร์  รัศมีพรม  คร ู    ประธานกรรมการ 
      2.6.2 นายพัชรพล   รัศมี   พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ 
      2.6.3 นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ  ผู้ช่วยนายทะเบียน                    กรรมการ 
      2.6.4 นายบัณฑิต  ศิริมูล   นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

/2.6.5 นายประสิทธิ์...   



3 
 

      2.6.5 นายประสิทธิ์  ฤาชา    ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที ่ ทดสอบทักษะด้านกีฬาตามเกณฑ์การประเมินและรายงานผล 
   2.7 ฝ่ำยประเมินผล 
     2.7.1 นางขนบพร  โลบ้านไผ่   คร ู    ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นางเนาวรัตน์   คงฉนวน   คร ู    รองประธานกรรมการ 

 2.7.3 นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม  คร ู    กรรมการ 
 2.7.4 นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก          คร ู    กรรมการ 
 2.7.5 นางมัจฉา  ศิริพงศ์     คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 2.7.6 นางสาวเมธิตา  เกณสองคอน              เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่1. รวบรวมผลคะแนนและประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   2. เก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการให้คะแนน ทั้งการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบ  
       สมรรถภาพทางกายและการทดสอบทักษะด้านกีฬา 
   3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดและเต็มความสามารถ เพื่อเกิด

ผลดีต่อทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

                                   
         (นายชัยรัตน์  เจริญสขุ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 
   
 
  
 
 
 
 
 


