
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนขุนตำลวิทยำคม 
ที ่ 045/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4 
(ประเภทโควตำ)   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

---------------- 
 เน่ืองด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจะด าเนินการรับสมคัรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ประเภท
โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564  เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการรับสมคัรนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1. นายเจริญ โกศยั   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  ต่ิงหมาย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสมบติั  สมแกว้  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายเอนก  แกว้มาลา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางตรีนุช  สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  1. อ านวยการใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย 

 2. วนิิจฉยัสั่งการและแกปั้ญหาในกรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   
1. นางตรีนุช  สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภกัดี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ  ครูช านาญการ     กรรมการ 
5. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน รูปแบบการรับสมคัร เกณฑก์ารคดัเลือกนกัเรียน 
 2. ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน  

 3. จดัเตรียมเอกสารในการด าเนินการรับสมคัรและการมอบตวันกัเรียน 
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3. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน 
 1. นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนุตประวณ์ี  เบ็ญชา ครูธุรการ   กรรมการ 
  3. นางภาวณีิ   แกว้แสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ 1. รับสมคัรนกัเรียนประเภทโควตา ระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564  ถึง วนัท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 2564    
 2. ตรวจหลกัฐานการรับสมคัร จดัท าสถิติ 
 3. ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
4. คณะกรรมกำรคัดเลอืกนักเรียน 

1. นางตรีนุช  สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายธนบูลย ์ ธิดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสมบติั สมแกว้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภกัดี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายเจตน์สฤษฎ์ิ บุญเมือง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายทววีฒัน์ เหล่าภกัดี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวิชญ ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  9. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ 1. ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนประเภทโควตา 

 2. ประกาศผลการคดัเลือก และท าหนงัสือแจง้ผลการคดัเลือกไปยงัโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
 1. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางล าดวน มะโนชยั  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู      กรรมการ 
 5. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 1. ประกาศขั้นตอนการรับสมคัรใหน้กัเรียนทราบ    
 2. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัรนกัเรียนประเภทโควตาใหน้กัเรียน ผูป้กครอง ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  
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6. ก ำหนดกำรรับสมัคร 

วนั เดือน ปี เวลำ รำยกำรกจิกรรม ผู้ปฏิบัติ/ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
1 - 22  ก.พ. 64 08.30 น. – 

16.30 น. 
รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา หอ้งวชิาการ อาคาร 4 

หอ้งแนะแนว อาคาร 2 
26  ก.พ. 64 09.00 น.  

เป็นตน้ไป 
ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนชั้น ม.4   
ประเภทโควตา 

www.kwk.ac.th 
หอ้งวชิาการ อาคาร 4 
บอร์ดอนุสรณ์รุ่น 

8 พ.ค. 64 09.00 น. – 
12.00 น.  

รายงานตวั/รับมอบตวันกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.
4 ทั้งประเภทโควตาและประเภททัว่ไป 

อาคาร 3 

 
 ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
เหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องทางราชการต่อไป 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2564 

 
                สั่ง  ณ  วนัท่ี  24  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564   
                                           
 

(นายเจริญ  โกศยั) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 

 


