คำสั่งโรงเรียนร่มเกล้ำ
ที่ ๘๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัคร คัดเลือก นักเรียนเข้ำศึกษำต่อ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
...........................................................................................................................................................
ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้โรงเรียนดาเนินการเปิดรับ
นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่าง
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนในครั้งนี้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๓๙ (๒) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดาเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
๑. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวลลิดา งิ้วสุภา
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
๔. นางสุดารัตน์ สารวัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ
๕. นางฉลาด วงค์เครือศร
หัวหน้างานแผนงานฯ กรรมการ
๖. นางพรสินี ศรีคามุล
หัวหน้างานบุคคล
กรรมการ
๗. นายอภิชาติ พิมพิสาร
หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘. นางสมจิตร อินธิแสง
ครู
กรรมการ
๙. นางทิพย์วิมล นันตสุข
ครู
กรรมการ
๑๐. นางนารี จันทะจร
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวนพรัต นาลงพรม
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง
หัวหน้างานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายรณชัย ชัยบุบผา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษาเสนอและอานวยความสะดวกแก่กรรมการดาเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทาให้งานสามารถดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน รับสมัครและรำยงำนกำรรับนักเรียน
๑. นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. นางผ่องใสย์ บังบัวบาน
ครู
กรรมการ
๔. นางสมจิตร อินธิแสง
ครู
กรรมการ
๕. นางทิพย์วิมล นันตสุข
ครู
กรรมการ
๖. นางนารี จันทะจร
ครู
กรรมการ
๗. นายพิเชษฐ หาญมนตรี
ครู
กรรมการ
๘. นางณปภัช นันทราช
ครู
กรรมการ
๙. นางบรรดล บุญพาเกิด
ครู
กรรมการ
๑๐. นายพานุทัศ โคตรสงคราม ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวจุฑามาศ คาเพชรดี ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวปณิศฬา ไฮนซ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๓. นายรณชัย ชัยบุบผา
ครู
กรรมการ
๑๔. นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารในการรับสมัคร ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาทิเช่น ใบสมัคร ระเบียบ
การรับสมัคร ทะเบียนการรับสมัคร
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัคร ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาทิเช่น ปากกา ยางลบ
กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น
๓. เก็บเอกสารในการรับสมัครให้เรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้อง สะดวกต่อการเก็บรักษา
และค้นหา
๔. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนให้กบั นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน
๕. จัดพิมพ์เอกสารประกาศผลการสอบให้นักเรียนได้ทราบ ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. จัดพิมพ์เอกสารจัดห้องเรียน และประกาศให้นักเรียนทราบ
๓. คณะกรรมกำรกำรรับสมัครนักเรียน
วัน/เดือน/ปี
กรรมการการรับสมัครระดับ ม.๑
กรรมการการรับสมัครระดับ ม.๔
วันเสาร์ ประธานกลุม่ นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา
๒๔
๑. นางสุดารัตน์ สารวัน
๑. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่า
เมษายน ๒. นางสาวนภาภัทรี ไขประภาย
๒. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้
๒๕๖๔ ๓. นางสาวรมิดา พลราชม
๓. นายพลูศักดิ์ ศิลปี
๔. นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์
๔. นายอัธยา ใจมั่น
๕. นายยชญ์ธเนศ อัปทัง
๕. นางจิราภรณ์ แวววงค์
๖. นางสาวอัญชิสา ผิวเดช
๖. นายแกนพงศ์ จังธนชัยตระกูล
วันอาทิตย์ ประธานกลุ่ม นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง
๒๕
๑. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมือง
๑. นางทิพย์วิมล นันตสุข
เมษายน ๒. นางสาวประจิม มนต์อินทร์
๒. นายบรรลุพร นามโนรินทร์
๒๕๖๔ ๓. นางสุทธินันท์ บุตรดี
๓. นางสาวศันสนีย์ ก่าเสริฐ

วัน/เดือน/ปี

วันจันทร์
๒๖
เมษายน
๒๕๖๔

วันอังคาร
๒๗
เมษายน
๒๕๖๔
วันพุธ
๒๘
เมษายน
๒๕๖๔

กรรมการการรับสมัครระดับ ม.๑
๔. นางสาวปรียาภัทร เครือคา
๕. นางสมจิตร สนใจยิ่ง
๖. นายวีระชัย บุตรดี
ประธานกลุ่ม นางฉลาด วงศ์เครือศร
๑. นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช
๒. นางจิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์
๓. นางสาวอัญชริญา คาปาน
๔. นางเบ็ญจวัลย์ คาภูษา
๕. นางสาวณัฐนิสา ศรีสุข
๖. นายจักรกริช แสนภูวา
ประธานกลุ่ม นางพรสินี ศรีคามุล
๑. นายเอกพร เสริฐสาย
๒. นายประเสริฐ ศรีธิราช
๓. นายธีระเดช กุลสาร
๔. นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย์
๕. นางสาวเรไร ผางทัยสง
ประธานกลุ่ม นางสาวลลิดา งิ้วสุภา
๑. นางสุวคนธ์ บุตรชาติ
๒. นางเพ็ญสุภา ผาใต้
๓. นางสุภาวดี เฉลยสุข
๔. นางสาววชิราภรณ์ พ่ออามาตย์

กรรมการการรับสมัครระดับ ม.๔
๔. นายศุภชัย ตุตเวช
๕. นายปัญญา ศรีผายวงษ์
๖. นายสินชัย สิงห์คามา
๑. นางนันทนา มิตรสุภาพ
๒. นางกนกพร อุทัยวัฒน์
๓. นายพิชัยยุทธ ขาวประภา
๔. นางสาวสมพร ถานพรม
๕. นางสมจิตร อินธิแสง
๑. นางหงษา คนหมั่น
๒. นางสาวยุวดี คาเงิน
๓. นายอภิชาติ พิมพิสาร
๔. นายระวี ศรีคามุล
๕. นายสาโรช ม่วงนาครอง

๑. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช
๒. นางสาวนพรัต นาลงพรม
๓. นางสาวสุนิสา ศรีภา
๔. นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน์
๕. นางสาวละมัย เผ่ามณี
หน้ำที่ ๑. ประธานกลุ่มทาหน้าที่ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและแนะนา แก้ไขปัญหาที่พบขณะที่รับสมัคร
อานวยความสะดวก กากับ ดูแล การสวมใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ดาเนินการ
ตามมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เตรียมหน้ากากอนามัยสารอง
๒. กรรมการรับสมัครทาหน้าที่ แจกใบสมัครและรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๕.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร เก็บหลักฐาน เพื่อลงทะเบียน และแจ้งให้นักเรียนนาหลักฐานชุดใหม่
มาอีกในวันรับมอบตัว
๔. ดาเนินการสรุปจานวนการรับสมัครและรายงานจานวน การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต่อผู้บริหารและขึน้ ป้ายนิเทศให้ทราบทุกวัน
๔. คณะกรรมกำรออกข้อสอบเพื่อวัดควำมรู้ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
วิชำภำษำไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทธินันท์ บุตรดี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางเบ็ญจวัลย์ คาภูษา
ครู
กรรมการ
๔. นางสมจิตร สนใจยิ่ง
ครู
กรรมการ

๕. นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย์ ครู
กรรมการและเลขานุการ
วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นางผ่องใสย์ บังบัวบาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัญชิสา ผิวเดช
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายแกนพงศ์ จังธนชัยตระกูล ครู
กรรมการ
๔. นายศุภชัย ตุตเวช
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวปณิศฬา ไฮนซ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นางนารี จันทะจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางพรสินี ศรีคามุล
ครู
กรรมการ
๔. นางณปภัช นันทราช
ครู
กรรมการ
๕. นางกนกพร อุทัยวัฒน์
ครู
กรรมการ
๖. นางสุวคนธ์ บุตรชาติ
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวยุวดี คาเงิน
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวจุฑามาศ คาเพชรดี ครู
กรรมการ
๙. นายรณชัย ชัยบุบผา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
วิชำสังคมศึกษำ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นางสุภาวดี เฉลยสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญสุภา ผาใต้
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายเอกพร เสริฐสาย
ครู
กรรมการ
๔. นางสาววชิราภรณ์ พ่ออามาตย์ พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นายยชธญ์ธเนศ อัปทัง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
วิชำภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นางสาวสมพร ถานพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนภาภัทรี ไขประภาย ครู
กรรมการ
๔. นางสาวนพรัต นาลงพรม
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวสุนิสา ศรีภา
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวศันสนีย์ ก่าเสริฐ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาข้อสอบในรายวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมจัดพิมพ์ลง Handdy drive (ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ วิชาละ ๒๕ ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิชาละ ๓๐ ข้อ
๒. กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระฯ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระฯ จัดทาข้อสอบรวมเป็น ๑ ฉบับ
พร้อมทาเฉลยนับชุดข้อสอบจัดเป็นห้อง ห้องละ ๔๕ ชุด (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๗ ห้อง และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๖ ห้อง) พร้อมดาเนินการสอบ และส่งฝ่ายวิชาการ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๕. คณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบคัดเลือกวัดผลควำมรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น..
๕.๑ นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสมจิตร อินธิแสง
ครู
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวปรียาภัทร เครือคา ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๑
๕.๔ นายจักรกริช แสนภูวา
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๑
๕.๕ นายสินชัย สิงห์คามา
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๒
๕.๖ นางสาวณัฐนิสา ศรีสขุ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๒
๕.๗ นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน์ ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๓
๕.๘ นางสาวเรไร ผางทัยสง
ครูผู้ช่วย
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๓
๕.๙ นายพูลศักดิ์ ศิลปี
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๔
๕.๑๐ นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๔
๕.๑๑ นายธีระเดช กุลสาร
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๕
๕.๑๒ นายพนัชกร โคตรบรม ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๕
๕.๑๓ นางจิราภรณ์ แวววงค์ ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๖
๕.๑๔ นางสาวรมิดา พลราชม ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๖
๕.๑๕ นายพิชยั ยุทธ ขาวประภา ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๗
๕.๑๖ นายวีระชัย บุตรดี
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๗
๕.๑๗ นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง ครู
กรรมการและเลขานุการ
ตำรำงสอบเข้ำศึกษำต่อ ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ทดสอบวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔
เวลา
รายวิชาที่สอบ
คะแนน
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ภาษาไทย
๒๕
คณิตศาสตร์
๒๕
วิทยาศาสตร์
๒๕
สังคมศึกษา
๒๕
ภาษาอังกฤษ
๒๕
หน้ำที่ ๑. ควบคุมห้องสอบ เพือ่ วัดความรู้เบื้องต้นในการจัดห้องเรียนและดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ
๒. รวบรวมข้อสอบกระดาษคาตอบ ตรวจสอบ และนาส่งห้องวิชาการ
๓. ทาการตรวจสอบคะแนนพร้อมสรุปผลคะแนนของแต่ละรายวิชา ส่งฝ่ายวิชาการ ในวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบคัดเลือกวัดผลควำมรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๖.๑ นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายอัธยา ใจมั่น
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๑
๖.๔ นายสาโรช ม่วงนาครอง ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๑
๖.๕ นางนันทนา มิตรสุภาพ
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๒
๖.๖ นางหงษา คนหมั่น
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๒

๖.๗ นายศราวุธ ขอกรดสาโรง ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๓
๖.๘ นายอภิชาติ พิมพิสาร
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๓
๖.๙ นายปัญญา ศรีผายวงศ์
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๔
๖.๑๐ นายระวี ศรีคามูล
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๔
๖.๑๑ นางสาวประจิม มนต์อินทร์ ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๕
๖.๑๒ นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์ ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๕
๖.๑๓ นางสุดารัตน์ สารวัน
ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๖
๖.๑๔ นางฉลาด วงศ์เครือศร ครู
กรรมการควบคุมห้องสอบที่ ๖
๖.๑๕ นางนารี จันทะจร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทดสอบวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา
รายวิชาที่สอบ
คะแนน
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
คณิตศาสตร์
๓๐
ภาษาไทย
๓๐
วิทยาศาสตร์
๓๐
สังคมศึกษา
๓๐
ภาษาอังกฤษ
๓๐
หน้ำที่ ๑. ควบคุมห้องสอบ เพือ่ วัดความรู้เบื้องต้นในการจัดห้องเรียนและดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ
๒. รวบรวมข้อสอบกระดาษคาตอบ ตรวจสอบ และนาส่งห้องวิชาการ เพื่อสรุปคะแนน
๓. ทาการตรวจสอบคะแนนพร้อมสรุปผลคะแนนของแต่ละรายวิชา ส่งฝ่ายวิชาการ ในวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. คณะกรรมกำรรำยงำนตัว
๑. นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์
ครู
กรรการ ม.๑ ห้อง ๑
๔. นางสาวอัญชริญา คาปาน
ครูอัตราจ้าง
กรรการ ม.๑ ห้อง ๒
๕. นายพนัชกร โคตรบรม
ครู
กรรการ ม.๑ ห้อง ๓
๖. นางสาวละมัย เผ่ามณี
ครู
กรรการ ม.๑ ห้อง ๔
๗. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช
ครู
กรรการ ม.๑ ห้อง ๕
๘. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมือง
ครู
กรรมการ ม.๑ ห้อง ๖
๙. นายพานุทัศ โคตรสงคราม
ครู
กรรการ ม.๑ ห้อง ๗
๑๐. นายรณชัย ชัยบุบผา
ครู
กรรการ ม.๔ ห้อง ๑
๑๑. นายบรรลุพร นามโนรินทร์
ครู
กรรการ ม.๔ ห้อง ๒
๑๒. นางสาวณัฐนิสา ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรการ ม.๔ ห้อง ๓
๑๓. นางสาวนพรัต นาลงพรม
ครู
กรรมการ ม.๔ ห้อง ๔
๑๔ นางสาวจุฑามาศ คาเพชรดี.
ครู
กรรการ ม.๔ ห้อง ๕
๑๕. นางทิพย์วิมล นันตสุข
ครู
กรรการ ม.๔ ห้อง ๖
๑๖. นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางนารี จันทะจร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่ รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมร่มเกล้าร่มเย็น โดยรับหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ยังไม่ครบ
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกรอกข้อมูล
๑. นางผ่องใสย์ บังบัวบาน
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ประธานกรรมการ
๒. นายบุญรัตน์ คึมยะราช
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายวีระพันธ์ จันทะจร
ครู
กรรมการ
๔. นายพิเชษฐ์ หาญมนตรี
ครู
กรรมการ
๕. นางณปภัช นันทราช
ครู
กรรมการ
๖. นายบรรดล บุญพาเกิด
ครู
กรรมการ
๗. นายพานุทัศ โคตรสงคราม
ครู.
กรรมการ
๘. นางสาวปณิศฬา ไฮนซ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นายศราวุธ ขอกรดสาโรง
ครู
กรรมการ
๑๐. นายรณชัย ชัยบุบผา
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวจุฑามาศ คาเพชรดี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ กรอกข้อมูลรายละเอียดนักเรียนในโปรแกรม Freshy เพือ่ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และรายงาน
การรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ https://admission.bopp-obec.info
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
๑. นางสาวลลิดา งิ้วสุภา
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย บุตรดี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายยชธญ์ธเนศ อัปทัง
ครู
กรรมการ
๔. นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๕. นายอัธยา ใจมั่น
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดสถานที่ จัดโต๊ะ – เก้าอี้ สาหรับกรรมการรับสมัครนักเรียน ณ หอประชุมร่มเกล้าร่มเย็น
๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
๓. จัดห้องสอบคัดเลือก ที่อาคาร ๔
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

(นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า

