คำสั่งโรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
ที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เว้นวันที่ ๒๔ มีนำคม
พ.ศ.๒๕๖๒) เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สอดคล้องกับหลักกำรและนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และคณะกรรมกำรรับนักเรียนย้ำยเข้ำ ดังนี้ :คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๒. นำยสิทธิพันธ์ สโมทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๓. นำงสำวกำญจนำ แพร่งศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๔. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินงำนให้ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย
คณะกรรมการเตรียมการรับสมัครนักเรียน
๑. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ครูชำนำญกำร
๒. นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
๓. นำงสำววัชรี ชนะสงครำม
ครูชำนำญกำร
๔. นำงเปรมณัฐชำ ชัยสุทธิ
ครูชำนำญกำร
๕. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
๖. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
๗. นำยไพศำล เสริมศรี
ครูชำนำญกำร
๘. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
๙. นำงสำวพัชรำ พันธ์หงส์
ครูผู้ช่วย
๑๐. นำยวีระยุทธ หนูคง
ครูผู้ช่วย
๑๑. นำงสำวเจนจิรำ แสงไธสง
ครูผู้ช่วย
๑๒. นำงสำวกัญญำพัชร เครือวัลย์ ครูผู้ช่วย
๑๓. นำงสำววัจนะ ถำวร
ครูอัตรำจ้ำง
๑๔. นำงธนพร ไชยเยศ
ครูอัตรำจ้ำง
๑๕. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/หน้ำที่ ๑. จัดทำป้ำย...

-๒หน้าที่

๑. จัดทำป้ำยและประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ติดประกำศและ
ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
๒. จัดทำระเบียบกำรสมัคร, ใบสมัคร, บัตรเข้ำห้องสอบ และใบมอบตัวให้แล้วเสร็จก่อนวันรับสมัคร
๓. จัดทำสมุดทะเบียนกำรรับสมัครให้กับคณะกรรมกำรรับสมัครในแต่ละวัน
๔. จัดทำตัวอย่ำงกำรเขียนใบสมัครเข้ำเรียน ติดบอร์ด และบนโต๊ะสำหรับนักเรียนที่มำสมัครเรียน
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์กำรรับสมัคร เช่น คลิปเสียบกระดำษ, เครื่องเย็บกระดำษ, กล่องใส่เอกสำร,
กำว, ปำกกำ และน้ำยำลบคำผิด ฯลฯ ให้กรรมกำรรับสมัคร
๑. นำยสิทธิพันธ์ สโมทัย
๒. นำยวิรัช เรืองสมบัติ
๓. นำงบัวลม กั้วพิทักษ์
๔. นำงวิจิตร ศรีเพชร
๕. นำยสิโรจน์ สร้อยคีรี

หน้าที่

คณะกรรมการจัดสถานที่รับสมัคร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
พนักงำนทำควำมสะอำด
พนักงำนทำควำมสะอำด
ครูชำนำญกำร

๑. จัดสถำนที่รับสมัครนักเรียนบริเวณชั้นล่ำง อำคำร ๔ โดยใช้โต๊ะเก้ำอี้ที่โรงอำหำร สำหรับกรรมกำรรับ
สมัคร จำนวน ๓ ชุด โต๊ะเก้ำอี้สำหรับนักเรียนที่มำสมัครเรียน จำนวน ๙ ชุด
๒. จัดโต๊ะ เก้ำอี้ สำหรับทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ที่ห้อง ๔๓๕, ๔๓๖, ๔๓๗, ๔๔๕, ๔๔๗,
๔๕๔, ๔๕๕, ๔๕๖, ๔๕๗, ๔๕๙, ๔๕๑๐, ๔๖๔ และ ๔๖๕ ห้องละ ๓๕ ตัว ให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบ
ในวันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒
๓. อำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ให้กรรมกำรรับสมัครนักเรียน เก็บโต๊ะ เก้ำอี้ ที่ใช้ในกำรรับสมัครนักเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นกำรรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒
๔. จัดสถำนที่จอดรถยนต์เพื่อให้ควำมสะดวกแก่ผู้ปกครองที่นำนักเรียนมำสมัครเรียนและมอบตัว
คณะกรรมการอานวยความสะดวกการรับนักเรียน
๑. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ครูชำนำญกำร
๒. นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
๓. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
๔. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
๕. นำยไพศำล เสริมศรี
ครู
๖. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
๗. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร

หน้าที่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑. อำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ ประสำนงำน รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีปัญหำในกำรสมัครเรียน
๒. แนะนำวิธีรับสมัครนักเรียน กำรตรวจเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ กำรจัดเรียงเอกสำร กำรบันทึก
ข้อมูลใบสมัคร ให้กับกรรมกำรรับสมัครนักเรียนทรำบเพื่อมิให้เกิดปัญหำในกำรรับสมัคร
๓. บริกำรจัดอำหำรกลำงวัน และน้ำดื่ม ให้กับคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน, คณะกรรมกำรบันทึก
ข้อมูลใบสมัคร และคณะกรรมกำรคุมสอบ ทุกวันที่เปิดรับสมัครและวันที่มีกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร
/๔. แจ้งแม่ค้ำ...

-๓๔. แจ้งแม่ค้ำให้มำบริกำรขำยอำหำรให้นักเรียนในวันทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
ในวันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒
๕. ช่วยเหลือแก้ไขปัญหำกำรรับสมัครให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและตรวจหลักฐานการสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เว้นวันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒) เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
กรรมกำร
๓. นำงสำววัชรี ชนะสงครำม
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงเปรมณัฐชำ ชัยสุทธิ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๕. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๖. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๗. นำยไพศำล เสริมศรี
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๘. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
กรรมกำร
๙. นำงสำวพัชรำ พันธ์หงส์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๐. นำยวีระยุทธ หนูคง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวเจนจิรำ แสงไธสง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวกัญญำพัชร เครือวัลย์ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๓. นำงสำววัจนะ ถำวร
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๑๔. นำงธนพร ไชยเยศ
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๑๕. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่

๑. รับเอกสำรใบสมัคร, บัตรเข้ำห้องสอบ, สมุดลงทะเบียน, ระเบียบกำรและนัดหมำยและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรรับสมัคร จำกคณะกรรมกำรเตรียมกำรรับสมัคร
๒. รับสมัครนักเรียนพร้อมทั้งแจกเอกสำรใบสมัคร, บัตรเข้ำห้องสอบ, ระเบียบกำรและนัดหมำย
ให้กับนักเรียนที่มำสมัครเข้ำเรียน ตรวจหลักฐำน ตรวจกำรกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน
(แนะนำให้เตรียมหลักฐำนกำรสมัครให้ครบ ถ้ำขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมระเบียบกำร
“ไม่รับสมัคร”)
๓. ลงทะเบียนกำรรับสมัครนักเรียนแยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๔. จัดเรียงเอกสำรดังนี้
๔.๑ ใบสมัคร
๔.๒ สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน(ปพ.๑) หรือใบรับรองกำรศึกษำ(ปพ.๗)
๔.๓ สำเนำสูติบัตรนักเรียน
๔.๔ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนนักเรียน
๔.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน
๔.๖ สำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำ
๔.๗ สำเนำทะเบียนบ้ำนมำรดำ
๔.๘ สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง(กรณีทไี่ ม่ได้อำศัยอยู่กับบิดำ-มำรดำ)
๔.๙ สำเนำใบมรณบัตรบิดำหรือมำรดำ(ใช้แทนสำเนำทะเบียนบิดำ-มำรดำ กรณีเสียชีวิต)
และ ให้ติดรูปถ่ำยนักเรียนขนำด ๓ X ๔ ซ.ม. ที่ใบสมัคร ๑ รูป, บัตรเข้ำสอบ ๑ รูป
/๕.นัดหมำย...

-๔๕. นัดหมำยผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มำทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในวันพุธที่ ๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และ
มำดูประกำศผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รำยงำนตัวเพื่อนัดหมำยกำรมอบตัว ในวันอังคำรที่ ๙ เมษำยน
พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะกรรมการจัดทาแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นำงสำววันวิสำ เห็นประจักษ์ ครูชำนำญกำรพิเศษ
วิชำวิทยำศำสตร์
๒. นำงเปรมณัฐชำ ชัยสุทธิ
ครูชำนำญกำร
วิชำภำษำไทย
๓. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
วิชำคณิตศำสตร์
๔. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
วิชำภำษำอังกฤษ
๕. นำงสำวภัทรีญำ แก้วพรม
ครูชำนำญกำร
วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
หน้าที่

๑. ดำเนินกำรร่วมกับครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พร้อมเฉลย
บันทึกใน Flash Drive โดยใช้ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ขนำด ๑๖ และจัดพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word ดังนี้
๑.๑ แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ให้ใช้เนื้อหำควำมรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
จำนวน ๔๐ ข้อ
๑.๒ แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ให้ใช้เนื้อหำควำมรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
จำนวน ๔๐ ข้อ
๒. ส่ง Flash Drive ที่บันทึกแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร พร้อมเฉลยคำตอบให้
คณะกรรมกำรกลำง ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำชุดแบบทดสอบ
วัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร สำหรับใช้ในกำรทดสอบในวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกลำงเพื่อนำกระดำษคำตอบไปตรวจ และส่งคะแนนผลกำรสอบ
แก่คณะกรรมกำรกลำงภำยในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น. เพื่อกรรมกำรกลำง
รวมคะแนนใช้ในกำรประกำศผลสอบต่อไป
คณะกรรมการกลางการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
๑. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
กรรมกำร
๓. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
กรรมกำร
๕. นำงสำวพัชรำ พันธ์หงส์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๖. นำยวีระยุทธ หนูคง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๗. นำงสำวเจนจิรำ แสงไธสง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๘. นำงสำววัจนะ ถำวร
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๙. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/หน้ำที่ ๑.จัดเตรียม…

-๕หน้าที่

๑. จัดเตรียมแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร กระดำษคำตอบ อุปกรณ์เย็บ
กระดำษคำตอบ แจกให้กับคณะกรรมกำรคุมสอบ ในวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒
๒. ควบคุมเวลำสอบให้เป็นไปตำมเวลำในตำรำงสอบ
๓. รับแบบทดสอบและกระดำษคำตอบจำกคณะกรรมกำรคุมสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชำ
๔. มอบกระดำษคำตอบและแบบเฉลยแบบทดสอบให้คณะกรรมกำรตรวจกระดำษคำตอบนำไป
ตรวจในวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ รับผลคะแนนหลังกำรตรวจ จำกคณะกรรมกำรตรวจ
กระดำษคำตอบ แล้วส่งให้คณะกรรมกำรบันทึกคะแนนสอบ เพื่อนำไปบันทึกคะแนนสอบลงใน
โปรแกรมต่อไป
คณะกรรมการบันทึกคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
กรรมกำร
๕. นำงสำวพัชรำ พันธ์หงส์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๖. นำยวีระยุทธ หนูคง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๗. นำงสำวกัญญำพัชร เครือวัลย์ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๘. นำงสำววัจนะ ถำวร
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๙. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่

๑. บันทึกคะแนนกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โดยรับผลคะแนนจำกคณะกรรมกำรกลำง และดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒
๒. จัดพิมพ์รำยชื่อและผลคะแนนกำรทดสอบ โดยเรียงลำดับจำกคะแนนมำกไปหำคะแนนน้อย
จำนวน ๒ ชุด ส่งให้คณะกรรมกำรประกำศผลกำรทดสอบและจัดห้องเรียนภำยในวันที่
๗ เมษำยน ๒๕๖๒
๓. จัดพิมพ์รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ แบบมีช่องลงชื่อ-สกุล
แบ่งเป็นรำยห้อง จำนวน ๑ ชุด เพื่อลงทะเบียนรับรำยงำนตัว ในวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๒
๔. จัดพิมพ์รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ แบบมีช่องลงชื่อ-สกุล
หลังจำกตัดรำยชื่อนักเรียนที่ไม่มำรำยงำนตัวออกแล้ว แบ่งเป็นรำยห้อง จำนวน ๑ ชุด
เพื่อลงทะเบียนในวันมอบตัว ในวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๒

/คณะกรรมกำร...

-๖คณะกรรมการกากับห้องสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
ห้องสอบที่ ๑ ห้อง ๔๓๕
ห้องสอบที่ ๒ ห้อง ๔๓๖
ห้องสอบที่ ๓ ห้อง ๔๓๗
ห้องสอบที่ ๔ ห้อง ๔๔๕
ห้องสอบที่ ๕ ห้อง ๔๔๗
ห้องสอบที่ ๖ ห้อง ๔๕๔
ห้องสอบที่ ๗ ห้อง ๔๕๕
ห้องสอบที่ ๘ ห้อง ๔๕๖
ห้องสอบที่ ๙ ห้อง ๔๕๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
ห้องสอบที่ ๑ ห้อง ๔๖๔
ห้องสอบที่ ๒ ห้อง ๔๖๕
ห้องสอบที่ ๓ ห้อง ๔๖๖
ห้องสอบที่ ๔ ห้อง ๔๖๗
หน้าที่

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงกรรณิกำ เกตุแก้ว
๒. นำงสำวจุติพร สุขตระกูล
๑. นำงสำวกำญจนำ แพร่งศิริ
๒. นำงสำวเพ็ญศิริ พวงอินทร์
๑. นำงนุษณี อิ่มกมล
๒. นำงสำวสมประสงค์ ถำวรศิริ
๑. นำยพงศ์พัฒน์ คำภูบำล
๒. นำยธัญเทพ กลิ่นด้วง
๑. นำยมงคล คชวัฒน์
๒. นำยธีระพล แก้วมำ
๑. นำงสำวธนัญญำ สุภำศรี
๒. นำงสำวปฐมำภรณ์ ศิลปชัย
๑. นำงสำวภัทรีญำ แก้วพรม
๒. นำยสิโรจน์ สร้อยคีรี
๑. นำยไพศำล เสริมศรี
๒. นำงสำวณัฏฐนิชฎ์ แซ่อึ๊ง
๑. นำยสิทธิพันธ์ สโมทัย
๒. นำงอัญมณี เลิศศิริ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงฐิติอร โสธรนพบุตร
๒. นำงสำวสุธิดำ ทะวงษ์เงิน
๑. นำงสำวดวงหทัย ทองบุญรอด
๒. นำงสำววำรินทร์ อำสน์สถิตย์
๑. นำงสำววันวิสำ เห็นประจักษ์
๒. นำงสำวอรพรรณ อุทัยศรี
๑. นำงภัทรำ ยอดยิ่ง
๒. นำงสำวกัญญำพัชร เคลือวัลย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๑. รับข้อสอบ กระดำษคำตอบ และอุปกรณ์สำหรับเย็บกระดำษคำตอบ จำกคณะกรรมกำรกลำง
๒. ดำเนินกำรกำกับห้องสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบของกระทรวงศึกษำธิกำร
๓. นำส่งข้อสอบ กระดำษคำตอบ และอุปกรณ์สำหรับเย็บกระดำษคำตอบ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ
ให้กรรมกำรกลำง
/แนวปฏิบัติ...

-๗แนวปฏิบัติในการเก็บกระดาษคาตอบ
ลำดับที่ ๑. ใบปะหน้ำที่มีชื่อโรงเรียน
ลำดับที่ ๒ กระดำษคำตอบเรียงตำมเลขที่ ถ้ำมีนักเรียนขำดสอบ ให้แทรกกระดำษคำตอบให้ครบ
ตำมเลขที่นักเรียนขำดสอบ
ลำดับที่ ๓ แบบลงชื่อนักเรียนเข้ำสอบ
ลำดับที่ ๔ เย็บรวมกระดำษคำตอบที่มุมซ้ำยบน ก่อนเย็บให้พับกระดำษเป็นรูปสำมเหลี่ยม
ขนำดเหมำะสม รองมุมก่อนเย็บ เพื่อป้องกันเอกสำรหลุดหำย
ตารางทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลำ
วิชำ
เวลำในกำรสอบ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.
คณิตศำสตร์
๔๐ นำที
๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น.
สังคมศึกษำ
๔๐ นำที
๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐ น.
ภำษำไทย
๔๐ นำที
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น.
วิทยำศำสตร์
๔๐ นำที
๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น.
ภำษำอังกฤษ
๔๐ นำที

หน้าที่

คณะกรรมการประกาศผลการทดสอบทางวิชาการและจัดห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. นำยยิ่งยศ ลดหวั่น
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
กรรมกำร
๔. นำงสำวหัสยำพร ผำสุขเลิศ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๕. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑. รับรำยชื่อและผลคะแนนสอบที่เรียงลำดับคะแนนเรียบร้อยแล้วจำกคณะกรรมกำรบันทึกคะแนน
กำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร นำมำจัดห้องเรียน โดยเรียงจำกคะแนนมำกไปหำคะแนน
น้อย นักเรียนที่ได้คะแนนมำกจัดให้อยู่ห้อง ม.๑/๑ – ๑/๑๐ และ ม.๔/๑ – ๔/๓
ในวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๒
คณะกรรมการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
กรรมกำร
๓. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวเจนจิรำ แสงไธสง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๕. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/หน้ำที่ รับรำยงำน...

-๘–
หน้าที่

รับรำยงำนตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. โดยให้นักเรียนเซนต์ชื่อเป็นห้องเรียนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศผลสอบได้
ดำเนินกำรไว้ และส่งรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรมอบตัวเพื่อดำเนินกำรต่อไป
คณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องมอบตัวที่ ๑ ห้อง ๔๓๕
๑. นำงจันทิมำ ชูประยูร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวภัทรฤทัย ประเสริฐ
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๒ ห้อง ๔๓๖
๑. นำงสำวนุวรีย์ กองสิงห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนลินี นำมวัง
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๓ ห้อง ๔๓๗
๑. นำงสำวกัญชลรักษ์ ทีปกำกร ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกมลพรรณ ธำตุทำเล กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๔ ห้อง ๔๔๕
๑. นำงสำวพัชรำ พันธ์หงษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิดำภำ มงคล
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๕ ห้อง ๔๔๗
๑. นำงสำวรวีวรรณ สกุลเดช
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวมนพิลำ ช่วยชูทรัพย์ กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๖ ห้อง ๔๕๔
๑. นำงสำวอรฤดี บรรเทำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวลลิตำ สีดำ
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๗ ห้อง ๔๕๕
๑. นำงสำวเจนจิรำ แสงไธสง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงธนำภร ไชยเยศ
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๘ ห้อง ๔๕๖
๑. นำงสำวกนกพร ยิ้มอยู่
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกรธัช ปล้องอุดม
กรรมกำร

คณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องมอบตัวที่ ๑ ห้อง ๔๕๗
๑. นำงสุภรณ์ ด้วงสังข์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวลักษณำ ศรีแพ่ง
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๒ ห้อง ๔๕๙
๑. นำยนภสินธุ์ เจียมสำยวงศ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระยุทธ์ หนูคง
กรรมกำร
ห้องมอบตัวที่ ๓ ห้อง ๔๕๑๐
๑. นำงสำววัชรี ชนะสงครำม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
กรรมกำร
หน้าที่ ๑. เก็บเงินค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒,๓๐๐ บำท
๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระเงิน
๓. ส่งมอบเงินให้กับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน

หน้าที่

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
๑. นำยวิทู ศรำรัชต์
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวหัสยำพร ผำสุขเลิศ ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ผ่ำนเครื่องขยำยเสียง แนะนำขั้นตอนกำรสมัคร วันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒
วันทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ และวันมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๒
/๒. บันทึกภำพ...

-๙–
๒. บันทึกภำพกำรรับสมัคร วันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ วันทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ และวันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๒ มอบภำพให้คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

หน้าที่

คณะกรรมการประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. นำงเปรมณัฐชำ ชัยสุทธิ
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววำรุณี คำภูลอย
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุฑำมำศ หัสดง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทุกคณะ
๒. ประเมินผลทั่วไปของกำรรับสมัครนักเรียน และกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
๓. จัดทำผลกำรประเมิน จำนวน ๒ ชุด ส่งรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
ภำยในวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยกำรตำมลำดับขั้นต่อไป
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่ง ได้เตรียมดำเนินกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ และปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประกำร
สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ
( นำยชัยพัฒน์ เชื่อมชิต )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม

