คำสั่งโรงเรียนนำน้อย
ที่ 051/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ)
ระดับชัน้ ม. 1 และ ม. 4 ปีกำรศึกษำ 2561
.............................................
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร กาหนดให้ประกาศรับสมัค ร
นักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตร 27 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บัง คับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อานวยการ
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกิจกรรม ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย วินิจฉัยสั่งการ ให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.อดุลย์
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฎฐ์ชยา
ธรรมชัย
รองประธานกรรมการ
3) นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
4) นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
5) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
6) ว่าที่ ร.ต. มงคล
หนูสา
กรรมการ
7) นายเวธิต
ยะติ
กรรมการและเลขานุการ
8) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่ ดาเนินงานด้านต่างๆ ในการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบ
2.1 คณะกรรมกำรรับสมัคร มีหน้าที่รับสมัครนักเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
- แจกใบสมัครและประกาศของโรงเรียน
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของทางโรงเรียน
- บันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครลงในสมุดด้วยตัวบรรจง
- ตรวจหลักฐานการรับสมัครใบสมัคร ประกอบด้วย
1) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ให้นาตัวจริงมาแสดงด้วย พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
2) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
3) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4) หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
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วันอำทิตย์ที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วย
1) นางจันธิรา
2) นางสาวจุฑารัตน์
3) นายสิทธิชัย
4) นางสาวจิรัชญา
ระดับชั้น ม.4 ประกอบด้วย
1) นายจันทรชัย
2) นายธวัช
3) นางสุดาพร
4) นางสาวขวัญพร
กรรมการอานวยการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
นักการภารโรงประจาวัน
วันจันทร์ท่ี 26 มีนำคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วย
1) นายเรืองเดช
2) นางสาวยุวเรศ
3) นางสาวสุพัตรา
4) นางสาวกัลยกานต์
ระดับชั้น ม. 4 ประกอบด้วย
1) นายบุญฤทธิ์
2) นายณรงค์
3) นางสาวพัชรี
4) นายศักดิ์ดินันท์
กรรมการอานวยการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักการภารโรงประจาวัน

วรศรี
สุรัตน์ตะนันทกุล
ศศิทัตต์
ธุระยศ
เกษรชื่น
พรมี
เหรียญพิมาย
สุขแสวง
นายเวธิต
นางสาวกนิษฐา
นางสุพัฒตา
นางสาวอุมาวดี
นางสาวขวัญพร
นายสมหมาย

ยะติ
รัตน์น้าหิน
โนทะนะ
วงษ์มิตร
สุขแสวง
วันโท

ปันอ้าย
วุธนู
ลังกาใจ
จักคามาละ
ชาเตียม
สมศักดิ์
ปามะ
อายุยืน
นายเวธิต
นางสาวกนิษฐา
นางสาวอุมาวดี
นางสาวกัลยกานต์
นางสุพัฒตา
นายราชันต์

ยะติ
รัตน์น้าหิน
วงษ์มิตร
จักคามาละ
โนทะนะ
จันทร์เสน
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วันอังคำรที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วย
1) นางวิจิตรตา
2) นายชาติชาย
3) นางสาวบุญญารัตน์
4) นายธราพร
ระดับชั้น ม. 4 ประกอบด้วย
1) นางสุวภา
2) นายชูชาติ
3) นางสาวน้าเพชร
4) นางสาวพัชรี
กรรมการอานวยการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
นักการภารโรงประจาวัน
วันพุธที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วย
1) นางมาลา
2) นายบัญชา
3) นางปริยากร
4) นางสาวบุณณดา บัณฑิต
ระดับชั้น ม.4 ประกอบด้วย
1) นางประภัสสร
2) นางสาวกัญชลี
3) นางสาวณัฎฐ์ญดา
4) นายศุภณัฐ
กรรมการอานวยการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
นักการภารโรงประจาวัน

ตาดี
ทองแดง
ข่มอาวุธ
ธุระกิจ
เหมภัทรสุวรรณ
ใจบุญ
สิงหราไชย
ปามะ
นางสาวณัฎฐ์ชยา
นางสาวกนิษฐา
นางสุดาพร
นางรวงทอง
นางสาวบุญญารัตน์
นายวีระศักดิ์

ธรรมชัย
รัตน์น้าหิน
เหรียญพิมาย
ธุระยศ
ข่มอาวุธ
แก้วตัน

ทนันไชย
ตาดี
คาส่าง
อัทธยศ
เกียรติกิติภักดิ์
วงศ์สิทธิ์
วงศ์สกุล
นางสาวณัฎฐ์ชยา
นางสาวกนิษฐา
นางสุดาพร
นางรวงทอง
นางสาวณัฎฐ์ญดา
นายปฐมชัย

ธรรมชัย
รัตน์น้าหิน
เหรียญพิมาย
ธุระยศ
วงศ์สิทธิ์
สิงห์ตะนะ
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2.2 คณะกรรมกำรกำรเงิน มีหน้าที่จัดหางบประมาณหรือบริการอาหารกลางวันให้กับคณะครูที่รับสมัคร
นักเรียนตามความเหมาะสม จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้คณะครูที่รับมอบตัวนักเรียนได้เขียนใบเสร็จให้นักเรียน
ในวันมอบตัว ม.1 และ ม.4 ประกอบด้วย
1) นางจันธิรา
วรศรี
2) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
3) นางสุพฒ
ั ตา
โนทะนะ
2.3 คณะกรรมกำรงำนทะเบียน-วัดผล มีหน้าที่ดังนี้
- จัดเตรียมและจัดพิมพ์เอกสารหลักฐานทางงานทะเบียน-วัดผล ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
2. ระเบียบการรับสมัคร
3. ใบสมัคร
- จัดเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมก่อนเวลา 08.20 น. ของทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 25 – 28
มีนาคม 2561 และจัดเก็บให้สะดวกในการใช้วันต่อไป
- รายงานข้อมูลการรับสมัครจานวนนักเรียนที่มาสมัครแต่ละวันให้กับคณะกรรมการอานวยการ
- ต้องประสานหน้าที่กับคณะกรรมการสอบคัดเลือกให้เรียบร้อยก่อนวันสอบคัดเลือก
- จัดทาทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการให้เลขประจาตัวนักเรียนในวันมาสมัคร
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ
- นารายชื่อนักเรียนที่สมัครในแต่ละวันมาจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก
ทั้งระดับ ม. 1 และม.4 โดยแยกชาย - หญิง ตามจานวนที่สมัคร ห้องละ 35 คน โดยจัดเตรียมให้เรียบร้อยและติด
ประกาศในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยจัดพิมพ์ในโปรแกรม Ms excel ประกอบด้วย
1) นางอมรรัตน์
กอชาลี
2) นางรวงทอง
ธุระยศ
3) นางสาวอุมาวดี
วงศ์มิตร
4) นางสาวอาริสา
วิชัยต๊ะ
3. คณะกรรมกำรรำยงำนกำรรับนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้
- รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบทุกวัน ทางเว็บไซต์ของสพฐ. ตามโปรแกรมที่แจ้งมา
ประกอบด้วย
1) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
ประธานกรรมการ
2) นางณธารา
เรืองการินทร์
กรรมการ
4. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และจัดเตรียมป้ำยกำรรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 มีหน้าที่ ดังนี้
- จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อถึงโรงเรียนต่างๆ และจัด
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ
- จัดทาป้ายประกาศการรับสมัครตามความเหมาะสม เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อย นาไปติด
ประกาศหน้าโรงเรียนและชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสัญญาณในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1
และ ม.4

-5-

- ประกาศให้สัญญาณในการสอบคัดเลือกและประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ให้ครูและนักเรียน
ทราบ ประกอบด้วย
1) นางมาลา
ทนันไชย
ประธานกรรมการ
2) นายนพพล
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
3) นายธวัช
พรมี
กรรมการ
4) นายศุภนัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และบริกำร
5.1 คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่รับสมัคร มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว
จัดโต๊ะเก้าอี้บริการสาหรับกรรมการรับสมัคร ทั้ง ม. 1 และ ม.4 และสาหรับนักเรียนใช้ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร
และจัดทาป้ายชี้แจงต่างๆ ในการรับสมัคร โดยประสานงานกับทางฝ่ายวิชาการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 มีนาคม
2561 ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.มงคล
หนูสา
ประธานกรรมการ
2) นายวีระศักดิ์
แก้วตัน
กรรมการ
3) นายราชันต์
จันทร์เสน
กรรมการ
4) นายณัฐนนท์
ธุระยศ
กรรมการ
5) นายสมหมาย
วันโท
กรรมการ
5.2 คณะกรรมกำรบริกำร มีหน้าที่ดังนี้
- บริการน้าดื่มในวันรับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
- บริการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เตรียมก่อนเวลา 08.00 น. ของทุกวัน) ประกอบด้วย
1) นางสาวณัฎฐ์ชยา ธรรมชัย
ประธานกรรมการ
2) นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
3) นางขวัญเรือน
ถาเมือง
กรรมการ
4) นางพิกุล
เมฆนภา
กรรมการ
5) นางสาววาสนา
มาไชย
กรรมการ
6) นางสุพัฒตา โนทะนะ
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก และจัดห้องเรียน
6.1 คณะกรรมกำรออกข้อสอบคัดเลือกและเย็บข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบ จัดพิมพ์และส่งข้อสอบ
พร้อมเฉลยให้งานทะเบียน-วัดผล ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งการสอบวัดความรู้มี 5 วิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิชาละ 40 ข้อ โดยจัดทาทั้งหมด
240 ฉบับ จานวน 6 ชุด ชุดละ 35 ฉบับ ข้อสอบสารอง 30 ฉบับ พร้อมแนบกระดาษคาตอบและเฉลยจานวน 6 ชุด
ประกอบด้วย
วิชาคณิตศาสตร์ ม. 1 นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
ม. 4 นางอรนุช
ขาลพรหม
วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 นางวรรณี
ปันอ้าย
ม. 4 นางสุพัฒตา
โนทะนะข้อ 1-10
นางสาววรรณิศา
จินนะ
ข้อ 11-20
นายสัจจะ
รุณวุฒิ
ข้อ 21-30
นางสาวนิ่มนภา
หลวงปัน
ข้อ 31-40
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วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา

ม. 1
ม. 4
ม. 1
ม. 4
ม. 1
ม. 4

นางแสงดาว
นางสาวปัทมา
นายอุกฤษฏ์
นางสาวปภาวดี
นายกฤษนัส
นางสาวสุพัตรา

ปัญญาวงค์
ปิยศทิพย์
ดวงแก้วใหม่
หมื่นเต
วังสาร
ขัติพันธ์

6.2 คณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ มีหน้าที่ควบคุมห้องสอบ รับ-ส่งข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ ส่งผลการสอบให้กรรมการจัดห้องเรียนต่อไป โดยคุมสอบ ม.1 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา
08.30 น. – 15.00 น. และ ม.4 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
ประกอบด้วย
ห้องสอบที่ 1 (217) ม.1
นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
นางสาวจิรัชญา
ธุระยศ
ม.4 นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
ห้องสอบที่ 2 (224) ม.1 นางสาวบุญญารัตน์
ข่มอาวุธ
นางพิกุล
เมฆนภา
ม.4 นางวรรณี
ปันอ้าย
ครูคณิต
ห้องสอบที่ 3 (225) ม.1 นายธวัช
พรมี
นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
ม.4 นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
นายอนุรักษ์
ผาบสละ
ห้องสอบที่ 4 (226) ม.1 นายกฤษนัส
วังสาร
นางสาวมนัสนันท์
สร้อยคาศิริกุล
ม.4 นางสาวมนัสนันท์
สร้อยคาศิริกุล
นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
ห้องสอบที่ 5 (227) ม.1 นายชาติชาย
ทองแดง
นางสาวพรชนก
ขัติวงษ์
ม.4 นางสาวณัฎฐ์ญดา
วงศ์สิทธิ์
นางสาวพรชนก
ขัติวงษ์
ห้องสอบที่ 6 (228) ม.1 นายณัฐวิทย์
วงค์เวียน
นางขวัญเรือน
ถาเมือง
ม.4 นายณัฐวิทย์
วงค์เวียน
นายนพพล
ต๊ะติ๊บ
6.3 คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่สอบ มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องสอบ มีหน้าที่จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอ
ต่อจานวนผู้เข้าสอบ (ห้องสอบละ 35 คน) ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.มงคล
หนูสา
ประธานกรรมการ
2) นายราชันต์
จันทร์เสน
กรรมการ
3) นายณัฐนนท์
ธุระยศ
กรรมการ
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4) นายวีระศักดิ์
5) นายปฐมชัย
6) นายสมหมาย

แก้วตัน
สิงห์ตะนะ
วันโท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6.4 คณะกรรมกำรจัดห้องเรียน ประกำศผลสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงห้องเรียนตามผลการสอบ
คัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
1) นายเวธิต
ยะติ
ประธานกรรมการ
2) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
3) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
4) นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
5) นางสาวปภาวดี
หมื่นเต
กรรมการ
6) นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการ
7) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรรับมอบตัวและรำยงำนตัว
7.1 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและมอบตัว มีหน้าที่ จัดเตรียมใบรายชื่อเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ – สกุล และเพื่อแสดงความประสงค์จะเข้าเรียน แจกใบมอบตัวเพื่อให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่งคืน
โรงเรียน ตรวจสอบหลักฐานที่ยังได้ไม่ครบโดยรับข้อมูลได้ที่งานทะเบียนวัดผล เก็บเงินค่าประกันชีวิต ค่าบารุงวง
โยธวาทิต ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน ค่าจ้างบุคลากร ค่าบารุงห้องปฏิบัติการ และออกใบสาคัญรับเงิน
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ชั้น ม.1 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ ชั้น ม.4 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ห้อง 217
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางจันธิรา
วรศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวน้าเพชร
สิงหราไชย
รับมอบตัวนักเรียน
นางขวัญเรือน
ถาเมือง
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 217
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางจันธิรา
วรศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
รับมอบตัวนักเรียน
นางพิกุล
เมฆนภา
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 224
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
นางสุพัฒตา
โนทะนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางมาลา
ทนันไชย
รับมอบตัวนักเรียน
นางสาวยุวเรศ
วุธนู
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 224
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
นางสุพัฒตา
โนทะนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเรืองเดช
ปันอ้าย
รับมอบตัวนักเรียน
นายอนุรักษ์
ผาบสละ
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 225
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
นางสุดาพร
เหรียญพิมาย เจ้าหน้าที่การเงิน
นางวิจิตรตา
ตาดี
รับมอบตัวนักเรียน
นายสิทธิชัย
ศศิทัตต์
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 225
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสุดาพร
เหรียญพิมาย เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปัทมา
ปิยศทิพย์
รับมอบตัวนักเรียน
นายณรงค์
สมศักดิ์
รับมอบตัวนักเรียน
ห้อง 226
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายจันทรชัย
เกษรชื่น
รับมอบตัวนักเรียน
นางสุวภา
เหมภัทรสุวรรณ รับมอบตัวนักเรียน
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ห้อง 226

มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ห้อง 227

มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ห้อง 227

มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุพัตรา
นางสาวกัญชลี
นางยุพิน
นางอรนุช
นางสาวจุฑารัตน์
นางปริยากร
นางอรนุช
นางประภัสสร
นายบัญชา

ลังกาใจ
เกียรติกิติภัคดิ์
แซ่โซ้ง
ขาลพรหม
สุรัตน์ตะนันทกุล
คาส่าง
ขาลพรหม
อัทธยศ
ตาดี

เจ้าหน้าที่การเงิน
รับมอบตัวนักเรียน
รับมอบตัวนักเรียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
รับมอบตัวนักเรียน
รับมอบตัวนักเรียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
รับมอบตัวนักเรียน
รับมอบตัวนักเรียน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
ว่าที่ ร.ต.
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย
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กำหนดกำรของห้องเรียนปกติ ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนนำน้อย จังหวัดน่ำน
***********************
1. รับสมัครนักเรียน
2. สอบคัดเลือก

ม.1, ม.4 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว
ม.1
31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ม.4
1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
3. ประกาศผลการสอบ
ม.1, 4 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคาร 2 หน้าห้องวิชาการ และ www.nanoi.ac.th
4. รายงานตัวและมอบตัว
ม.1
3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ม.4
3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น
วันที่สอบ

ระดับชั้น

วันเสาร์ที่
31 มีนาคม 2561

ม.1

วันอาทิตย์ที่
1 เมษายน 2561

ม.4

เวลำสอบ
08.30-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
08.30-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

5. ค่ำลงทะเบียน ตำมรำยละเอียดของทำงโรงเรียนในระดับ ม.1 และ ม.4

วิชำที่สอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

