คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น
ที่ 79 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ประเภทนักเรียนทั่วไป
-------------------------------ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนนครขอนแก่น
ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกาหนดวันรับ
สมัครในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ.2562 และ25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 สอบจัดห้องเรียนนักเรียน
ม.1 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 และสอบจัดห้องเรียน
นักเรียน ม.4 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รายงานตัวและ มอบตัววันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครนักเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ประธานกรรมการ
2. นางไพร์จิตร แก้วศิริ
กรรมการ
3. นายองอาจ สิมเสน
กรรมการ
4. นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
กรรมการ
6. นางสาวดารุณี งอสอน
กรรมการและเลขานุการ
7. นายคณิต วรรณภักดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตาม และอานวยความสะดวกในการรับสมัครนักเรียน
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นางสาวดารุณี งอสอน
ประธานกรรมการ
2. นายคณิต วรรณภักดี
รองประธานกรรมการ
3. นางอุมาพร คานา
กรรมการ
4. นางกงใจ เก้งโทน
กรรมการ
5. นายสมภพ รักษาพงศ์
กรรมการ
6. นายคุณากร โทแหล่ง
กรรมการและเลขานุการ
7. นางบุหลัน ถาวิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ 1. ดาเนินการและประสานงานในวันรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 นักเรียนทั่วไป
2. เป็นคณะกรรมการกลางดาเนินการสอบและรายงานตัวนักเรียน
3. จัดเตรียมเอกสาร ใบสมัคร ระเบียบการ และอุปกรณ์อื่นๆ

3. คณะกรรมกำรรับสมัคร
วัน/
เดือน/
ปี

รับสมัคร ม.1

1.นายลิขิต
พรหมพลเมือง
2.น.ส.สายสุนีย์
นาอุดม
22 มี.ค.
3. นางสุนันทา บุระคา
62
4. นายบุญมา คาชนะชัย

ตรวจและ
เก็บหลักฐำน ม.1

1. นายนิมิต
สุวรรณศักดิ์ (ตรวจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ)
2. นางมัทสธรง์
อบมา (ตรวจนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ)
3. นายอดุลย์ ศิริทองสุข
(เก็บหลักฐานใส่แฟ้ม)
1.นางอัมพร โภคาฮาเดน 1. นางสุวิมล พรอินทร์
2. นางโฉมพร
(ตรวจนักเรียนนอกเขต
นาคปุณณทองคา
พื้นที่บริการ)
23 มี.ค. 3. น.ส.อุษา โพธิ์อุดม
2. นางพิมพ์ประวีณ์
62
4. นายสกรรจ์ อุดมมาก รมณ์ชิต (ตรวจนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ)
3. นายอภิรัฐ จันทร์เทพ
(เก็บหลักฐานใส่แฟ้ม)
1. นางบุญญรัตน์ วิศลั ย์
1. น.ส.จิราลักษณ์ ถุงออด
พิทยากร
(ตรวจนักเรียนนอกเขต
2. นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ พื้นที่บริการ)
25 มี.ค.
3. นางพัชนี คามูล
2. นางวนิดา คารังสี (ตรวจ
61
4. นางวิยะดา จ้านอก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
3. นางวัชรี ชื่นใจ (เก็บ
หลักฐานใส่แฟ้ม)
1.นางเครือวัลย์ ศรีนร
1.นางอรพิน โพธิ์กะต้น
จันทร์
(ตรวจนักเรียนนอกเขต
2.นางนงนภา พื้นแสน
พื้นที่บริการ)
3.นางกัญภัทร์ ประทุมชาติ 2.นางถวัลย์วงศ์ วรหาญ
26 มี.ค.
4.นายภัทรายุ เจริญพันธุ (ตรวจนักเรียนในเขตพื้นที่
61
วงศ์
บริการ)
3.นางฐิตาภรณ์ พิทยา
วัฒนชัย (เก็บหลักฐานใส่
แฟ้ม)
27 มี.ค. 1.นายชัยขจร บัวช่วย
1. นายนรินทร์ สมบูรณ์
61
2. นายชูเกียรติ วิเศษกุล
(ตรวจนักเรียนนอกเขต

รับสมัคร ม.4
1. นายกอบตระกูล
นรินยา (รับสายวิทย์)
2. นายสุนัน บุระกรณ์
(รับสายภาษา)

ตรวจและ
เก็บหลักฐำน ม.4
1. น.ส.รัชฎาภรณ์ เพียรี
2. นางอัญชลี แสวงกิจ

1.นางขวัญกมล พลเยี่ยม 1.นางวัชราภรณ์ บุญปัญญา
(รับสายวิทย์)
2.นางอรวรรณ กองพิลา
2.ว่าที่ ร.ท.กฤตชัย
ชุมแสง
(รับสายภาษา)

1.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา 1. น.ส.รัตติยากร แก้ววิเศษ
แสงศรีเรือง(รับสายวิทย์) 2. น.ส.นิภาพร จันทวงษ์
2.น.ส.ชุติมา
อัศวพรรณนา
(รับสายภาษา)

1.นางสาวอุษณีย์
วรรณดี (รับสายวิทย์)
2. นางสาวถิระนันต์
ฤทธิทิศ (รับสายภาษา)

1. นางสาวอัจฉรา สีสุกอง
2. นางชฎา วรรณภักดี

1.นางอัจฉรา แท่นแก้ว
(รับสายวิทย์)

1.นางปวันรัตน์ จันทร์ศิริ
2.นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น

พรหม
3. นายอุทัย แท่นแก้ว
4. นายบุญนา งิ้วสีดา

พื้นที่บริการ)
2.ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่ม
เทียน(ตรวจนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ)
3. นายทินกร สดสุชาติ
(เก็บหลักฐานใส่แฟ้ม)

2.นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์
(รับสายภาษา)

หน้ำที่ 1. รับสมัครและตรวจหลักฐานการสมัคร ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
2. สรุปรายงานผลการรับสมัครนักเรียนทุกวัน ทั้ง ม.1 และ ม.4 และรายงาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ
1. กลุ่มสาระสังคมศึกษา
1.1 นางอัมพร โภคา ฮาเดน
1.2 นางวัชราภรณ์ บุญปัญญา
1.3 นางสุวิมล พรอินทร์
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3.1 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า
3.2 นางเอื้องพร คาอ้อ
3.3 นางพนมพร นามกุล
5. ภาษาอังกฤษ (สอบเฉพาะ ม.4)
5.1 นายภัทรายุ เจริญพันธุวงศ์
5.2 นางอรพินท์ โพธิ์กะต้น

2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2.1 นายอดุลย์ ศิริทองสุข
2.2 นางบุหลัน ถาวิเศษ
2.3 นางอัญชลี แสวงกิจ
4. กลุ่มสาระภาษาไทย
4.1 นางบุญญารัตน์ วิศัลย์พิทยากร
4.2 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
4.3 นางวัชรี ชื่นใจ

หน้ำที่ ดาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 กลุ่มวิชาละ 30 ข้อ และ ม.4 ห้องเรียน
ปกติ กลุ่มวิชาละ 30 ข้อ พร้อมส่งไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยที่รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 25 มีนาคม
2562
5. คณะกรรมกำรคุมสอบ
ระดับชั้น ม.1
สอบวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ห้องสอบที่ 1 1. นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ
ห้องสอบที่ 8 1. นายอัฐพร ปลอดจินดา
(131)
2. นางเอื้องพร คาอ้อ
(138)
2. นายทศยันต์ โยชัย
ห้องสอบที่ 2 1. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
ห้องสอบที่ 9 1. นางปิยะรัตน์ มาหินกอง
(132)
2. นางจิราพร บุญเต็มสุข
(123)
2. นายจตุพล สิทธิ
ห้องสอบที่ 3 1. นางละมัย เหล่ามะลึก
ห้องสอบที่10 1. นายทินวัฒน์ วิญญาสุข
(133)
2. นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหา
(124)
2. นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง

ห้องสอบที่ 4 1. นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
(134)
2. นายคมสันต์ หลาวเหล็ก
ห้องสอบที่ 5
(135)
ห้องสอบที่ 6
(136)
ห้องสอบที่ 7
(137)

1. นายธีรภัทร์ ศิริรส
2. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
1.นายยุทธนา วงศ์ษา
2.นางสาวช่อลดา อดุลเดชา
1.นางเครือวัลย์ พนมหิรัญ
2.นายวราวุธ หลอดสว่าง

1. นางพนมพร นามกุล
2. นายชลาสิทธิ์ สุพรรณท้าว
กรรมการสารอง
1. นายวัชระ ขันสังข์
2. นางสาวสวรส เห็มคุณ
ห้องสอบที่11
(125)

ระดับชั้น ม. 4
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ห้องสอบที่ 1 1. นางสาวอุไรวรรณ บัวพันธ์
ห้องสอบที่ 6 1.นายเถาวัลย์ สันวิลาศ
(131)
(136)
2.นางกงใจ เก้งโทน
2. นางนิศากร มูลเพีย
ห้องสอบที่ 2 1.นางสาวกานต์พิชชา เพชรขัน
(132)
2.นางปาริฉัตร อมาตย์สมบัติ
ห้องสอบที่ 3 1. นางสุพรรณี แก่นบุดดี
(133)
2. นางอภิญญา อุทิศธรรม
ห้องสอบที่ 4 1. นางอัมพร บุษราคัม
2. นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร
(134)
ห้องสอบที่ 5 1. นายอัครเดช สมานฉันท์
(135)
2. นายสนอง พรมที

ห้องสอบที่ 7
(137)

1.นางอุมาพร คานา
2. นางปรารถนา โสสีหา

ห้องสอบที่ 8
(138)

1. นายคุณากร โทแหล่ง
2. นางสาวกัญญาวีร์ อังสนุ

กรรมการสารอง
1. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
2. นางสุมณฑา จันทราช

หมำยเหตุ คณะกรรมการคุมสอบทั้ง ม.1 และ ม.4 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เมื่อรับสมัครนักเรียน
เสร็จสิ้นฝ่ายวิชาการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
6. คณะกรรมกำรจัดทำข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประกำศผล
1. นางสาวดารุณี งอสอน
ประธานกรรมการ
2. นายคณิต วรรณภักดี
รองประธานกรรมการ
3. นางบุหลัน ถาวิเศษ
กรรมการ
4. นางอุมาพร คานา
กรรมการ
5. นายสมภพ รักษาพงศ์
กรรมการ
6. นายภัทรายุ เจริญพันธุวงศ์
กรรมการ
7. นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า
กรรมการ

8. นางมัทสธรง์ อบมา
กรรมการ
9. นางบุญญรัตน์ วิศัลย์พิทยากร
กรรมการ
10. นางอาพร โภคาฮาเดน
กรรมการ
11. นายคุณากร โทแหล่ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ดาเนินการจัดทาข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รายวิชาละ 30 ข้อ
ตรวจข้อสอบหลังที่ทาการสอบเสร็จ พร้อมบันทึกผลและจัดเรียงคะแนนตามผลสอบเพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ประกาศผลการสอบ
7. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว
1. นายคณิต วรรณภักดี
ประธานกรรมการ
2. นางกงใจ เก้งโทน
กรรมการ
3. นางบุหลัน ถาวิเศษ
กรรมการ
4. นางอุมาพร คานา
กรรมการ
5. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
กรรมการ
6. นายคุณากร โทแหล่ง
กรรมการ
7. นายสมภพ รักษาพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดทาบัญชีรายชื่อ เอกสารรับรายงานตัว
- ม.1 รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
- ม.4 (ม.3 เดิม) รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
- ม.4 รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
8. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ รับสมัคร จัดห้องสอบ รับรายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
1. นายจตุพล สิทธิ
2. นักการภารโรงทุกคน
หน้ำที่ 1. ดาเนินการจัดสถานที่ รับสมัคร รับรายงานตัว และรับมอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
2. จัดห้องสอบเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 อาคาร 1
9. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
- นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์
- นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
หน้ำที่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบ ในการรับสมัคร รายงานตัวและการมอบตัวตามคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย
ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งในคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป
`สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

