คำสั่งโรงเรียนยำบีบรรณวิทย์
ที่ 13 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, ปีที่ 4
และนักเรียนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ด้วยโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้กาหนดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจ าปี การศึกษา 2565 ให้ได้ตามเป้ าหมายของโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปัตตานี และนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ และตามความต้องการ
ของประชาชน ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้ำที่ อานวยความสะดวกให้คาปรึกษาแนะนา และอานวยความ
สะดวกในดาเนินงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายนิโซะ
นิโมง
ประธานกรรมการ
1.2 นางจีรนุช
เจริญยืน
รองประธานกรรมการ
1.3 นายมาหามะ
เจะซิ
รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาวนูรีมาลย์ สะมาแอ
กรรมการ
1.5 นางสาวแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ กรรมการ
1.6 นายอับดุล
เจะสือแต
กรรมการและเลขานุการ
1.7 นายอดินันท์
เจะซู
กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ จัดทาประกาศการรับนักเรียน แผ่นพับ ไวนิล
โบรชัวร์ ใบสมัคร และจัดทาประชาสัมพันธ์สมัครนักเรียนใหม่ทางเว็บไซต์ เพจโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สร้างระบบการ
รับสมัครนักเรียนใหม่แบบออนไลน์ ประกอบด้วย
2.1 นางจีรนุช
เจริญยืน
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ กรรมการ
2.3 นายรูสลัน
ยาโฮะ
กรรมการ
2.4 นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
กรรมการ
2.5 นายกามารูดิน
ยามา
กรรมการ
2.6 นายอับดุล
เจะสือแต
กรรมการและเลขานุการ
2.7 นายอดินันท์
เจะซู
กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนออกแนะแนวกำรศึกษำต่อ มีหน้ำที่ ประสานงาน จัดส่งหนังสือแบบตอบรับ
เอกสารประชาสัมพันธ์ แบบกระดาษและแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ ตรวจสอบหนังสือ
แบบตอบรับ แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ประกอบด้วย
3.1 นายอับดุล
เจะสือแต
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวนัศรินย์ วายีกอ
กรรมการ
3.3 นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
กรรมการ
3.4 นายรูสลัน
ยาโฮะ
กรรมการ
3.5 นายมูหมัดซุลบีซัน เจ๊ะเหง๊าะ
กรรมการ
3.6 นายอดินันท์
เจะซู
กรรมการและเลขานุการ
3.7 นายอับดุลเลาะ
แวกะจิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครและประมวลผลมีหน้ำที่ รับสมัครนักเรียนตามเวรรับสมัคร ณ จุดรับสมัคร
นักเรียนใหม่และป้อนข้อมูลการรับสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รายงานผลในแต่ละวัน ประกอบด้วย
4.1 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565
4.1.1 นางสาวนริสรา
ราชแดหวา
4.1.2 นางสาวสุไลคอ
โตะแว
4.1.3 นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
4.2 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565
4.2.1 นายมาหามะ
เจะซิ
4.2.2 นายมูหมัดสุกรี
กามิส
4.2.3 มูหมัดซุลบีซัน
เจ๊ะเหง๊าะ
4.2.4 นายยายา
มอลอ
4.3 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
4.3.1 นางวีรนุช
แวอูมา
4.3.2 นางสาวแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
4.3.3 นางสาวรอซีดะห์ ยาโฮะ
4.3.4 นางสาวอัยเสาะ อาแว
4.4 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 7-11 มีนาคม 2565
4.4.1 นายอับดุล
เจะสือแต
4.4.2 นายอดินันท์
เจะซู
4.4.3 นายอุสมาน
สาและ
4.4.4 นายรูสลัน
ยาโฮะ
4.5 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 14-18 มีนาคม 2565
4.5.1 นางสาวนิซูใบดะห์ กิติชัย
4.5.2 นางสาวนูรีมาลย์ สะมาแอ
4.5.3 นายกามารูดิน
ยามา

4.6 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 21-25 มีนาคม 2565
4.6.1 นางจีรนุช
เจริญยืน
4.6.2 นางสาวนัศรินย์
วายีกอ
4.6.3 นางสาวอัยเสาะ อาแว
4.6.4 นายอับดุลเลาะ
แวกะจิ
4.7 เวรรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 28-31 มีนาคม 2565
4.7.1 นางสาวซีตีไบย์ซูรอ อูเซ็ง
4.7.2 นางสาวจีรนาฏ
อันเต๊าะ
4.7.3 นางรัชฎาภรณ์
ลิมป์ไตรรัตน์
4.7.4 นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ จัด เก็บภาพ ทาแบบประเมิน สรุปผล ประเมินผล รายงานผล
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
5.1 นายอับดุล
เจะสือแต
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวรอฮานี
ตาเยะ
กรรมการ
5.3 นายอดินันท์
เจะซู
กรรมการและเลขานุการ
5.4 นางสาวรอฮานี
ดือเระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางาน ตรวจสอบประเมินผลงานอยู่เสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
( นายนิโซะ นิโมง )
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

