
 
 
 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรยีนช ำนำญสำมคัคีวิทยำ 
ที่  69/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครและมอบตวันักเรยีนเข้ำศกึษำต่อชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ปีกำรศกึษำ 2563 

………………………………………………… 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร
นักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่ 3-12  พฤษภาคม 2563 อาศัยอ านาจตามความมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 และตามมาตราที่ 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1  นายสันติ  มุกดาสนิท             ประธานกรรมการ 
1.2  นายมาโนช  ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 

          1.3  นายวรพจน์  กรณวงศ ์   กรรมการ 
1.4  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์               กรรมการ 
1.5  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการ 
1.6  นางสาวสมปอง  พรามเอก   กรรมการ 

         1.7  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมการ 
 1.8  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   กรรมการ 
 1.9  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  ให้ผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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   2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

2.1  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
วันที่  3-12  พฤษภำคม  2563 

วันอำทิตย์ท่ี  3  พฤษภำคม  2563 
           นำงศศธร  ทองจันทร์                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางปฏิมา  บุญล้อม    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม   กรรมการ 
3.  นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ  
5. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันจันทร์ที่  4  พฤษภำคม  2563 
           นำงศศธร  ทองจันทร์                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม   กรรมการ 
3.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันอังคำรที่  5  พฤษภำคม  2563 
           นำงศศธร  ทองจันทร์                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์   กรรมการ 
3.  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันพุธที่  6  พฤษภำคม  2563 
           นำงศศธร  ทองจันทร์                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน ์   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน   กรรมการ 
3.  นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันพฤหัสบดีที่  7  พฤษภำคม  2563 
           นำงสำวสมปอง  พรำมเอก                     ที่ปรึกษำ 

1.  นางชบา  เมืองค า    ประธานกรรมการ 
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2.  นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชติ         กรรมการ 
3.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันศุกร์ที่  8  พฤษภำคม  2563 
           นำงวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจ ารัส   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์   กรรมการ 
3.  นางสาวรัตติยา  จันทคาม   กรรมการ 
4.  นางสาวชลธชิา  กุณฑลบุตร   กรรมการ 
 5.  นางสาวอมรรัตน์  ศิริเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

วันเสำร์ที่  9  พฤษภำคม  2563 
           นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ                         ที่ปรึกษำ 

1.  นางสัจจา  ช่างต่อ    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมการ 
3.  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ   กรรมการ 
4.  นางสาวเมธินี  พัดทอง    กรรมการ 
 5.  นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี    กรรมการและเลขานุการ 

วันอำทิตย์ท่ี  10  พฤษภำคม  2563 
           นำงสำวอภันตรี  ฉลอง                        ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   ประธานกรรมการ 
2.  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   กรรมการ 
3.  นางสาวสุปรียา  อินองการ   กรรมการ 
4.  นางศรัญญา  วงษ์ซ้ิม    กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี   กรรมการและเลขานุการ 

วันจันทร์ที่  11  พฤษภำคม  2563 
           นำงมัทนำ  ครอบครอง                        ที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอรพินท์  มีกุญชร   กรรมการ 
3.  นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล   กรรมการ 
4.  นางสาวชนาธิป  เดชศรี   กรรมการ 
 5.  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
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วันอังคำรที่  12  พฤษภำคม  2563 

           นำงศศธร  ทองจันทร์                         ที่ปรึกษำ 
1.  นางดวงกมล  พรพลานามัย   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน   กรรมการ 
3.  นางจุฑารัตน์  เกิดทอง    กรรมการ 
4.  นางสาวชลธชิา  กุลฑลบุตร   กรรมการ 
 5.  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

         หน้ำที ่  1.  ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลการสมัคร  

2.  รับสมัครนักเรียน ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.  ตรวจเอกสารประกอบการรับสมัคร  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          3.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว  มอบตัวนกัเรียนและเก็บเงินระดมทรัพยำกร ประกอบดว้ย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 

กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายอุเทน  บ ารุงนา ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวลลิตา  รสธรรม 

ณ อาคาร  4 ห้อง  431 นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นายกฤษณา  นาหมื่น 
นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชติ 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายชลิต  เสนาะสันต์ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  432 
นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ 
นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายรัชพล  เที่ยงดี ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจ ารัส 

ณ อาคาร  4 ห้อง  433 
นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางสาวอภิญญา  บุตรพรม 
นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5 

กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายศิริพงศ์  เงินบุคคล ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล 

ณ อาคาร  4 ห้อง  434 
นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ 
นายสรายุทธ  อินทะศรี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายเอนก  จิณารักษ์ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางจุฑารัตน์  เกิดทอง 

ณ อาคาร  4 ห้อง  435 
นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวียง 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 
นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายวรุฒ  บุญประเสริฐ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวอภันตรี  ฉลอง 

ณ อาคาร  4 ห้อง  436 
นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว 
นางสาวรัตติยา  จันทคาม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายสมนึก  โสมล ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางฉัตรกมล  ศิริคช 

ณ อาคาร  4 ห้อง  437 
นายสุรเดช  สอนภักดิ์ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางอรวรรณ  นธีนาม 
นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1/9 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายสายัณห์  ศรีขวัญ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางชบา  เมืองค า 

ณ อาคาร  4 ห้อง  428 
นางสาวสุปรียา  อิงองการ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางกุลธิดา  ถินกลั่น 
นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาต ิ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/10 

กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางศศธร  ทองจันทร์ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  427 
นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางปฏิมา  บุญล้อม 
นางสาวสราลี  งามดี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  431 
นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางจุฑา  ประกอบกิจ 
นายชัยพัฒน์  ราญรอน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายนิกร  คงอินทร์ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นายธนิต  มัชฌิมา 

ณ อาคาร  4 ห้อง  432 
นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นายคมกริช  ซ้อนบุญ 
นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคณุ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นายนัฐพล  บุญสละ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางวิลาสินี  อุดแก้ว 

ณ อาคาร  4 ห้อง  433 
นายนคร  สร้อยสน 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางสาวณิชาดา  ปัจจวีณิน 
นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นางสาวบุญญารัศมิ์  จันทคาม ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  434 
นางสาวอุบลวรรณ  ประจง 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นางนิตยา  อภิญ 
นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 

กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์ ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นางสัจจา  ช่างต่อ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  435 
นายโอฬาร  พาชื่น 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน 
นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 
กรรมกำรรับลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)    นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา ณ ลาน 72 พรรษา มหาราชินี 

กรรมกำรรับมอบตัว 
นายค านวน  วงศ์จันทร์ 

ณ อาคาร  4 ห้อง  436 
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (เก็บเงินระดมทรัพยากร) 
นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน 
นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ 

หมำยเหตุ 
 - วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563   เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5 
     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6   
 - วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563   เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10 
 - วันอาทิตย์ที ่14 มิถุนายน 2563   เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2 
      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3   
 - วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563   เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5  
      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 
หน้ำที่   1. รับลงทะเบียนผู้ปกครองตามสถานที่ท่ีก าหนดไว้ 
 2.ด าเนินการรับมอบตัวนักเรียน และน าเอกสารมอบตัวส่งที่กลุ่มบริหารทั่วไปให้แล้วเสร็จ  
ภำยในวันที่รับผิดชอบ 
 4. เก็บเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนและรวบรวมพร้อมทั้งตรวจสอบและน าส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเก็บรวบรวมเงินระดมทรัพยากรให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่รับผิดชอบ 
 4.  คณะกรรมกำรดแูลควำมเรียบร้อย  และควบคุมควำมปลอดภัย  ประกอบดว้ย 
  4.1  นายมาโนช  ครอบครอง   ประธานกรรมการ 
  4.2  นางสาวสมปอง  พรามเอก   รองประธานกรรมการ 
  4.3  นางศศธร  ทองจันทร์   กรรมการ 
  4.4  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม   กรรมการ 
  4.5  นายชัยพัฒน์  ราญรอน   กรรมการ 
  4.6  นายค านวน  วงศ์จันทร์   กรรมการ 
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                     4.7  นายศริิพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 

4.8  นายสายัณห์  ศรีขวัญ     กรรมการ 
4.9  นายก้องเกียรติ  ทองอ้น   กรรมการ 
4.10  นายสมนึก  โสมล    กรรมการ 

                     4.11 นายชลิต  เสนาะสันต์                              กรรมการ 
  4.12. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ 1.  ดูแลความประพฤติระเบียบวินัย  และความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ 

 2.  ดูแลระบบจราจรภายในโรงเรียน  จัดบริเวณจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณ 
หน้าโรงเรียน   
  5.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและคณะกรรมกำรรำยงำนผล  ประกอบด้วย 
  5.1  นางสัจจา  ช่างต่อ    ประธานกรรมการ 
  5.2  นางนิตยา  อภิญ    กรรมการ 
  5.3  นางสายชล  ต่ายนิล    กรรมการ 
  5.4  นางจุฑา  ประกอบกิจ         กรรมการ 
  5.5  นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง   กรรมการ 
  5.6  นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ  กรรมการ 
  5.7  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที ่  1. จัดเตรียมอุปกรณ์การรับสมัคร  
 2. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับและเอกสารส าหรับการรายงานตัว  และมอบตัว  

3. รายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 ทราบ   
 6.  คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
 6.1  นายวรพจน์  กรณวงศ์   ประธานกรรมการ 
 6.2  นายธนิต  มัชฌิมา          รองประธานกรรมการ 
 6.3  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   กรรมการ 

 6.4  นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ   กรรมการ 
 6.5  นายอุเทน  บ ารุงนา    กรรมการ 
 6.6  นายวรุต  บุญประเสริฐ   กรรมการ 
 6.7  นายสรายุทธ  อินทะศรี   กรรมการ 
 6.8  นายนัฐพล  บุญสละ    กรรมการ 

 6.9  นายวชิรวชิญ์  แสนธิ    กรรมการ 
 6.10  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่   1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับรับสมัครตามวันเวลาที่ก าหนด  ณ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

  2. จัดเตรียมสถานที่รับมอบตัว  รายงานตัว และจัดเก็บเงินระดมทรัพยากร 
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 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่  ที่ ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่ว งด้วยดี 
ปฏิบัติงานด้วยความมีวิริยะ  อุตสาหะถูกต้องตามระเบียบราชการ  งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 

    (นายสันติ  มุกดาสนิท) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 


