คำสั่งโรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์
ที่ 085 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิน กำรรับนักเรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษำปีที่ 1 และ 4 ปีกำรศึกษำ 2560
……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้กาหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โดยให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
จึงได้ดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการรับนักเรียน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นางโสลันดา แสวงสุข
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นายสุบัญชา สุระชาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นางสาวนิตยา ศรีเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางเกิดศิริ ทองนวล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.7 นายภูริทัต สามารถ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.8 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.9 นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ อานวยการ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดลาดับขั้นตอนการรับนักเรียน ติดต่อประสานงานกับฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับนักเรียนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.1 นางสาวนิตยา ศรีเมือง
รองผู้อานวยการ
2.2 นางเกิดศิริ ทองนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2.3 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
2.4 นางสาวไสว อุ่นแก้ว
ครู
2.5 นายภูริทัต สามารถ
ครู
2.6 นายบุญถม จันทบุตร
ครู
2.7 นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
ครู
2.8 นางญาณี อินดี
ครู
2.9 นางปัณฑิตา พลแก้ว
ครู
2.10 นายพิสิทธิ์ ถนอม
ครู
2.11 นายพิทยา เพชรรัตน์
ครู
2.12 นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
ครู
2.13 นายปิยะณัฐ พานจันทร์
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.14 นางบัณฑิตา ศรีดารา
ครู
กรรมการ
2.15 นายพงศธร สิ่งสาราญ
ครู
กรรมการ
2.16 นายกิจวิภู เรืองศรี
ครู
กรรมการ
2.17 นายวิเศษ สินศิริ
ครู
กรรมการ
2.18 นายวัชรินทร์ ปราเวช
ครู
กรรมการ
2.19 นางหทยารัตน์ จุรันชัย
ครู
กรรมการ
2.20 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
กรรมการ
2.21 นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
ครู
กรรมการ
2.22 นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู
กรรมการ
2.23 นายวิศาล จันทรง
ครู
กรรมการ
2.24 นางไสว บู่ตั้ง
ครู
กรรมการ
2.25 นางอินทิรา ศิลารักษ์
ครู
กรรมการ
2.26 นางสาวชลธิชา วรรณทอง
ครู
กรรมการ
2.27 นางนันทาริกา กิ่งเกษ
ครู
กรรมการ
2.28 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
ครู
กรรมการ
2.29 นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
ครู
กรรมการ
2.30 นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ครู
กรรมการ
2.31 นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
ครู
กรรมการ
2.32 นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.33 นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.34 นายชวัลณัฐ แทนคา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.35 นายประกาศิต จินดาศรี
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.36 นางฉายตะวัน พิลามาศ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.37 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สรุป รายงาน ประกาศผลการรับ
นักเรียน และดาเนินการจัดห้องเรียนให้เรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียนห้องเพชร
กรรมกำรรับสมัคร

วันรับสมัคร
13 มีนาคม 2560
14
15
16
17

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

2560
2560
2560
2560

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นางไสว บู่ตั้ง
นายภูริทัต สามารถ
นางนันทาริกา กิ่งเกษ
นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
นางอินทิรา ศิลารักษ์
นายประกาศิต จินดาศรี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
นางสาวชลธิชา วรรณทอง
นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
นายชวัลณัฐ แทนคา
นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
นางปัณฑิตา พลแก้ว
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รับสมัครนักเรียนห้องเพำะพัน ธุ์ปัญ ญำ
กรรมกำรรับสมัคร

วันรับสมัคร
13
14
15
16
17

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

2560
2560
2560
2560
2560

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นายวัชรินทร์ ปราเวช
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์

รับสมัครนักเรียนห้องปกติ
วันรับสมัคร
25 มีนาคม 2560

26 มีนาคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
นายวัชรินทร์ ปราเวช
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
นายพงศธร สิ่งสาราญ
กรรมกำร

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
นางสุดารัตน์ สายทอง
นางสาววิรัสศิริย์ วรเลิศ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
นางสาวโชติกา บุญเนตร
นางสาวสกุณา รันพิศาล
นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ

นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
นางสุพี นามคง
นางสาวอรพิน พุฒิพัฒร์

นายวิศาล จันทรง
นายขวัญชัย นาคยอง

วันรับสมัคร

กรรมกำร
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นายสุทน พุ่มพวง
นายมรรคพนธ์ วงศ์พรหม
นางสาวปรียาดา ขอดคา

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
นายกิจวิภู เรืองศรี
นางสาวอมราพร สุรวิทย์

28 มีนาคม 2560

นางฉายตะวัน พิลามาศ
นางสาวสมพร แก่นจักร
นางสาวชลิตา ทองนวล

นางขนิษฐา โอษฐงาม
นางสุพรรษา จักรสูง

29 มีนาคม 2560

นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
นายประกาศิต จินดาศรี

นายศิรัฐเชษฐ์ สิทธิกุล
นายสันติ ศรีรักษา

27 มีนาคม 2560

มีหน้ำที่ 1. ดาเนินการรับสมัครนักเรียนพร้อมตรวจเอกสารประกอบการสมัคร
2. รายงานจานวนนักเรียนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทราบเป็นรายวัน
ตามวันที่กาหนดในตาราง ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียน 3 (สุพรรณิการ์)
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4. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ
4.1 นางสาวนิตยา ศรีเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
4.2 นางเกิดศิริ ทองนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
ครู
กรรมการ
4.4 นางปัณฑิตา พลแก้ว
ครู
กรรมการ
4.5 นางญาณี อินดี
ครู
กรรมการ
4.6 นายพิสิทธิ์ ถนอม
ครู
กรรมการ
4.7 นายปิยะณัฐ พานจันทร์
ครู
กรรมการ
4.8 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.9 นายภูริทัติ สามารถ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. มีหน้าที่ออกข้อสอบวัดความรู้ พร้อมเฉลยสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
จาวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย (นักเรียนห้องเพชร
สอบ 3 วิชาแรก นักเรียนห้องปกติสอบทั้ง 5 วิชา) ดังนี้
1.1 ออกข้อสอบระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระดับชั้นละ 20 ข้อ/วิชา (พร้อมเฉลย)
1.2 พิมพ์ลงในกระดาษเอ 4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
1.3 ส่งเป็นเป็นเอกสาร 1 ชุด พร้อม แผ่น ซี.ดี.
หมำยเหตุ กาหนดส่งที่ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
2. กรรมการหมายเลข 4.1 และ 4.2 มีหน้าที่ดูแลเรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้
3. กรรมการที่ออกข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 กรรมการหมายเลข 4.3 มีหน้าที่ออกข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์
3.2 กรรมการหมายเลข 4.4 มีหน้าที่ออกข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์
3.3 กรรมการหมายเลข 4.5 มีหน้าที่ออกข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.4 กรรมการหมายเลข 4.6 มีหน้าที่ออกข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา
3.5 กรรมการหมายเลข 4.7 มีหน้าที่ออกข้อสอบรายวิชาภาษาไทย
5. คณะกรรมกำรอัดสำเนำ เย็บข้อสอบ บรรจุซอง ส่งข้อสอบและบันทึกคะแนน
5.1 นายภูริทัต สามารถ
ครู
ประธานกรรมการ
5.2 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
รองประธานกรรมการ
5.3 นายวิศาล จันทรง
ครู
กรรมการ
5.4 นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ครู
กรรมการ
5.5 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
5.6 นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.7 นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.8 นางฉายตะวัน พิลามาศ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.9 นายประกาศิต จินดาศรี
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. กรรมการหมายเลข 5.2 - 5.4 อัดสาเนาข้อสอบ
2. กรรมการหมายเลข 5.6 – 5.8 เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบเข้าซอง ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ
3. กรรมการหมายเลข 5.1 , 5.5 และ 5.9 บันทึกคะแนนลงในคอมพิวเตอร์
4. รับและส่งข้อสอบ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560
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6. คณะกรรมกำรคุมสอบวัด ควำมรู้แ ละตรวจข้อ สอบ
สอบห้องเพชร
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 18 มีนำคม 2560

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 18 มีนำคม 2560

สอบห้องเพำะพันธุ์ปัญญำ
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 18 มีนำคม 2560
วันที่ 18 มีนำคม 2560

กรรมกำรคุมสอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
กรรมกำรคุมสอบข้อเขียน
1. นายประกาศิต จินดาศรี
2. นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์
1. นางเกิดศิริ ทองนวล
2. นางอินทิรา ศิลารักษ์
3. นางสาวชลธิชา วรรณทอง
4. นางนันทาริกา กิ่งเกษ
5. นางสาวบาสิกา สมรักษ์

สถำนที่สอบ

หมำยเหตุ

ห้องเพชร 1

สอบข้อเขียน
ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภำษณ์
ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.

กรรมกำรคุมสอบ
สถำนที่สอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
กรรมกำรคุมสอบข้อเขียน
ห้องเพชร 4
1. นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
2. นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์
1. นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
2. นางปัณฑิตา พลแก้ว
3. นางไสว บู่ตั้ง
4. นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
5. นายปิยะณัฐ พานจันทร์

กรรมกำรคุมสอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
นายวิเศษ สินศิริ
นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นายพงศธร สิ่งสาราญ

หมำยเหตุ
สอบข้อเขียน
ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภำษณ์
ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.

สถำนที่สอบ
425

เวลำ
09.00 – 12.00 น.

426

09.00 – 12.00 น.
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สอบห้องปกติ
ห้องสอบ
ห้องสอบที่ 1
ห้องสอบที่ 2
ห้องสอบที่ 3
ห้องสอบที่ 4

ห้องสอบ
ห้องสอบที่ 5
ห้องสอบที่ 6
ห้องสอบที่ 7
ห้องสอบที่ 8
ห้องสอบที่ 9
ห้องสอบที่ 10

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
(สอบวันที่ 1 เมษำยน 2560)
นายพิษณุ กาพย์ศรี
นางสาวณิชากร เทศกูล
นางวิภาวดี คาแดง
นางบัวตูม เลิศศรี
นางบังอร นิลดา
นายวิศาล จันทรง
นางประดับ โคลฟท์
นายอลงกรณ์ นิลดา

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
(สอบวันที่ 2 เมษำยน 2560)
นางพวงสิน ไสว
นางสาวนภาพร วรรณทอง
นายพิสิทธิ์ ถนอม
นางบัณฑิตา ศรีดารา
นางอรพินท์ นุเรศรัมย์
นายพิทยา เพชรรัตน์
นายอาทิตย์ หาญชนะ
นางสาวจริญญา ศรแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
(สอบวันที่ 1 เมษำยน 2560)
นายวัชรินทร์ ปราเวช
นางสาวพนม บุญโกฏิ
นางอุบล จานงค์
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
นายพินิจ ทนทาน
นางสาวนารี อุดมแก้ว
นางยุพา ไชยชนะ
นางอารี โพธิสาร
นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
(สอบวันที่ 2 เมษำยน 2560)
นายพงศธร สิ่งสาราญ
นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
นายอัศวิน สุขเกษม
นางพิจิตรา วิจารณกุล
นายภาคิน โนนสูง
นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
นายบุญจันทร์ พลแก้ว
นายโรจนพงศ์ บงบุตร

มีหน้ำที่
1. กากับห้องสอบ ห้องเรียนเพชร ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา และห้องเรียนปกติ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังตารางข้างต้น
2. ตรวจข้อสอบห้องเรียนปกติ ห้องที่รับผิดชอบคุมสอบ จานวน 2 รอบ (ผู้ตรวจ และผู้ทาน) โดยแยกเป็น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย และคะแนนรวมทุกวิชา
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7. คณะกรรมกำรประกำศผล/รั บรำยงำนตัวนั กเรีย นและจั ดห้ องเรียน
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
ครู
ประธานกรรมการ
นายภูริทัต สามารถ
ครู
รองประธานกรรมการ
นายสุทน พุ่มพวง
ครู
กรรมการ
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
ครู
กรรมการ
นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู
กรรมการ
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7.6 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
7.7 นายพงศธร สิ่งสาราญ
7.8 นายประกาศิต จินดาศรี

ครู
ครู
ครู

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่

1. กรรมการหมายเลข 7.1 ,7.2 ,7.4,7.6, 7.7 และ 7.8 จัดห้องเรียนให้แก่นักเรียน
2. ประกาศผล/รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้ ดังนี้
ห้องเพชร
ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา
ห้องเรียนปกติ
หมายเหตุ
19 มีนาคม 2560
19 มีนาคม 2560
3-4 เมษายน 2560

1. นางเกิดศิริ ทองนวล
2. นายภูริทัต สามารถ
3. น.ส.เพียงใจ ไทยสีหราช
4. คณะกรรมการห้องเพชร

1. นางสาวไสว อุ่นแก้ว
1.นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
2. นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ 2.นายสุทน พุ่มพวง
3.คณะกรรมการเพาะพันธุ์ปัญญา 3.คณะกรรมการรับนักเรียนฯ

สรุปและ
รายงานผลการ
รายงานตัวของ
นักเรียน

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมกำรรับมอบตัว
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
(มอบตัววันที่ 7 เมษำยน 2560)
นางสาวเพลินพิศ หมวกคา
นางสุภาพร อรรคบุตร
นายกฤษฎ์ ทองตีฆา
นางธนาพร สมรัตน์
นางวิไลรัตน์ ทองลอย
นายธวัชชัย ดาวงษ์
นายนิพพิชฌน์ แหวนเงิน
นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
นายพรชัย ปุณขันธ์
นางหทยารัตน์ จุรันชัย
นายบุญกอง นิลเพชร
นายสุทน พุ่มพวง
นางนงลักษณ์ จูมสีมา
นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
นางสาวดวงแข ปัญญา
นายอนุชา บัวเชย
นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา

ชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/8

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
(มอบตัววันที่ 7 เมษำยน 2560)
นางวันทนา บุตรศรี
นายบุญถม จันทบุตร
นายนพพร พนานุสรณ์
นางสาวสิริกุล พลพันธ์
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
นางสาวสิริพร เพ็งพินิจ
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
นายกิจวิภู เรืองศรี
นายวิเศษ สินสิริ
นายมหิธร สุธัญญรัตน์
นางบันเทิง ทองคา
ว่าที่ร.ท. ประวิทย์ ศิลาคา
นางญาณี อินดี
นางสาวไสว บู่ตั้ง
นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
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หมำยเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้อง เพชร และห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา มอบตัวในวันที่ 28
มีนาคม 2560 ณ ใต้อาคารเรียน 3 (สุพรรณิการ์) เวลา 08.00 – 12.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องปกติ มอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมกันเกรา
เวลา 08.00 – 12.00 น.
มีหน้ำที่ รับมอบตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามตารางข้างต้น พร้อมทั้งรวบรวม หลักฐานต่างๆ ดังนี้
รายการ
ม.1
ม.4 มีใบเสร็จ
นาส่ง
หมายเหตุ
หลักฐานการมอบตัว ให้เรียงตามลาดับเลขที่
จากน้อยไปหามากแล้วนาส่งที่ฝ่ายวิชาการ
1. ค่าใช้จ่ายในการเรียน IDP
800
√
การเงิน
ค่าบารุงสมาคม
2. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
500
500
√
การเงิน
ผู้ปกครองและครู
3. ค่าประกันชีวิต
150
150
√
การเงิน
จานวน 150/ปี
4. ค่าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
150
150
ครูเกิดศิริ
หรือ 500 บาท
5. ค่าเอกสารทางวิชาการ
100
100
ครูสมพร
(ตลอดชีพ)
6. ค่าบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
150
150
√
ครูพวงสิน,
ครูบัณฑิตา
รวมทั้งสิ้น
1,850 1,050

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

นางวันทนา บุตรศรี
นางสาวชลธิชา วรรณทอง
นางพวงสิน ไสว
นางเกิดศิริ ทองนวล
นางสาวสมพร แก่นจักร
นางสุพี นามคง
นางสาวกัญญาณัฐ โม่บุตร
นางสาวรจรินทร์ เหมโคตร

9. คณะกรรมกำรกำรเงิน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ รับหลักฐานค่าประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการเรียน IDP ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าคู่มือนักเรียน
และผู้ปกครอง ค่าเอกสารทางวิชาการและค่าบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู และนาส่งตามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับยอดเงินแต่ละประเภท ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

10.1
10.2
10.3
10.4

นายโรจนพงศ์ บงบุตร
นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
นายมหิธร สุธัญญรัตน์
นายภูริทัต สามารถ

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.5 นายนิพนธ์ เมืองแวง
10.6 นายปัจจานึก ดวงอาจ
10.7 นายบุญทอง จันทรา
10.8 นายประทุม วรรณทอง
10.9 นายอุดม ดาวงษ์
10.10 นายบุญเส็ง สิงคร
10.11 นายสุพิศ วรรณทอง
10.12 นายบุญลักษณ์ เสน่หา
10.13 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
10.14 นายสุทน พุ่มพวง

ลูกจ้างประจา
กรรมการ
ลูกจ้างประจา
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ 1. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ และทาความสะอาดห้องเพชร 1, เพชร 4, ห้อง 425 และ 426 ใช้สอบในวันที่
18 มีนาคม 2560 ส่วนห้อง 314 – 318, 322 – 326 ใช้เป็นห้องสอบปกติในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 โดยจัด
ห้องสอบละ 35 คน
2. จัดสถานที่ที่หอประชุมใหญ่(หอประชุมกันเกรา) ในวันมอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2560 ดังนี้
2.1 จัดเก้าอี้สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1,000 ตัว ชุดรับแขก ทาความสะอาด
2.2 ติดป้ายข้อความ
“การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์”
2.3 จัดโต๊ะ-เก้าอี้สาหรับครูรับมอบตัวนักเรียน แบ่งออกเป็นโต๊ะจานวน 20 ตัว และ
เก้าอี้จานวน 40 ตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ (หอประชุมกันเกรา)
11. คณะกรรมกำรพิธีกำร/พิธีกร
11.1 นายประกาศิต จินดาศรี
ครู
11.2 นางญาณี อินดี
ครู
11.3 นางสาวนารี อุดมแก้ว
ครู
11.4 นายภูริทัต สามารถ
ครู
11.5 นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู
11.6 นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู
11.7 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
11.8 นายวิศาล จันทรง
ครู
11.9 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
11.10 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ เป็นพิธีกรดาเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปี
ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่
(หอประชุมกันเกรา)
2. กรรมการหมายเลข 11.6 และ 11.10 รับลงทะเบียนและแจกบัตรคิวระดับชั้น ม.1
3. กรรมการหมายเลข 11.7 และ 11.8 รับลงทะเบียนและแจกบัตรคิวระดับชั้น ม.4
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและปฏิ คม
12.1 นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
ครู
12.2 นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู
12.3 นางฉายตะวัน พิลามาศ
ครู
12.4 นางอินทิรา ศิลารักษ์
ครู
12.5 นางนันทาริกา กิ่งเกษ
ครู
12.6 นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
ครู
12.7 นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู
12.8 นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู
12.9 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ ให้การต้อนรับและบริการอาหาร น้าดื่มสาหรับครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวนั กเรียน
หมำยเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเพชร และห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา มอบตัวในวันที่ 28
มีนาคม 2560 ณ ใต้อาคารเรียน 3 (สุพรรณิการ์) เวลา 08.00 – 12.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องปกติ มอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมกันเกรา
เวลา 08.00 – 12.00 น.

13. คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์แ ละสำรสนเทศโรงเรียน
13.1 นายประกาศิต จินดาศรี
ครู
ประธานกรรมการ
13.2 นางญานี อินดี
ครู
รองประธานกรรมการ
13.3 นายนพพร พนานุสรณ์
ครู
กรรมการ
13.4 นางสาวนภาพร วรรณทอง
ครู
กรรมการ
13.5 นางพิจิตรา วิจารณกุล
ครู
กรรมการ
13.6 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
กรรมการ
13.7 นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
ครู
กรรมการ
13.8 นางสิริกุล พลพันธุ์
ครู
กรรมการ
13.9 นายศุภชัย โสภาจันทร์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน กรรมการ
13.10 นางสาวนารี อุดมแก้ว
ครู
กรรมการและเลขานุการ
13.11 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13.12 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11
มีหน้ำที่ 1. ประชาสัมพันธ์กาหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ทางเสียงตามสาย สถานีวิทยุต่างๆ
ทางเวปไซต์ www.kws.ac.th โรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอาเภอขุนหาญ
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กรอกข้อมูลนักเรียนลงคอมพิวเตอร์
3. กรรมการหมายเลข 13.7 , 13.8 และ 13.9 ประกาศคะแนน GPA คะแนน O – NET
และนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์วิชาการและนา
เอกสารดังกล่าว ให้คณะกรรมการงานรับนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณานักเรียน
14. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึ กษำ
14.1 นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
ครู
14.2 นายธวัชชัย ดาวงษ์
ครู
14.3 นายประกาศิต จินดาศรี
ครู
14.4 นายอุดม ดาวงษ์
พนักงานบริการ
14.5 นายสุพิศ วรรณทอง
พนักงานบริการ
14.6 นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
ครู
14.7 นายสุทน พุ่มพวง
ครู
14.8 นายวัชรินทร์ ปราเวช
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียงในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
2. บันทึกภาพการดาเนินกิจกรรมตลอดการดาเนินงาน
3. จัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมให้เรียบร้อย
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
นางสาวสมพร แก่นจักร
นางฉายตะวัน พิลามาศ
นายภูริทัต สามารถ
นางสาวไสว อุ่นแก้ว

15. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมิน ผล
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
1. กรรมการหมายเลข 15.1 และคณะกรรมการงานรับนักเรียนและจัดทาสามะโนนักเรียน ดาเนิน การรับ
นักเรียนห้องเรียนปกติ โดยดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
จัดใส่แฟ้ม เสนอต่อฝ่ายบริหาร
2. กรรมการหมายเลข 15.4 และคณะกรรมการห้องเรียนเพชร รับผิดชอบการรับนักเรียนห้องเรียนเพชร
โดยดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน จัดใส่แฟ้มเสนอต่อฝ่าย
บริหาร
3. กรรมการหมายเลข 15.5 และคณะกรรมการห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญ ญา รับผิดชอบการรับนักเรียน
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา โดยดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ สิ้นกระบวนการ และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
จัดใส่แฟ้ม เสนอต่อฝ่ายบริหาร

12
ขอให้ ผู้ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งปฏิบั ติ หน้ า ที่ ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ อั นจะเกิด ผลดีต่อทางราชการ
และส่ว นรวม หากมี ปัญหาและอุป สรรคใด ให้ รายงานคณะกรรมการอานวยการได้รับทราบเพี่ อร่วมกั นแก้ไขปัญหา
ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายอิทธิ ศรีมาธรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

