
 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่59/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ในวันที่  14 
มิถุนายน 2563  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  39  วรรค  1  ก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแล ตลอดจนอ านวย          
ความสะดวก ในการรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
  1.4 นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 
  1.5 นายชวลิต   เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.6 นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
  1.7 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
  1.8 นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ ณ หอประชุมและโรงอาหาร เพ่ือใช้      
ในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖3           
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563   
  ๒.1 นายชวลิต    เพชรรัตน์  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 

๒.2 นางสาวสุมินตรา     หลอดเงิน  กรรมการ 
2.3 นายพนมศักดิ์        บุญมาศ  กรรมการ 
๒.4 นายมนิจ              ช่องประเสริฐ    กรรมการ 
๒.5 นายบุญเรียง          แก่นจันทร์                   กรรมการ 
2.6 นางสาวชิดสมัย       ฤทธิมา  กรรมการ 

  2.7 นายประวิทย์  ค าศรี   กรรมการและเลขานุการ 
          /๓.คณะกรรมการ. .
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3. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง ในหอประชุมและโรงอาหาร     

เพ่ือรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย  
3.1 นายประวิทย์  ค าศรี   ประธานกรรมการ 
3.2 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
3.3 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที ่ บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย    
4.1 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง    ประธานกรรมการ 
4.2 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
4.3 นางสาวสุมินตรา  หลอดเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารการรับรายงานตัวและมอบตัว 
จัดท าปฎิทินนัดหมายการปฐมนิเทศ และสรุปข้อมูลการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย 
  5.๑ นางยุพิน  บุญมาก   ประธานกรรมการ 
  5.๒ นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ 
  5.๓ นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการ 
  5.๔ นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

6. คณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว  มีหน้าที่  รับลงทะเบียน มอบเอกสารเพ่ือรายงานตัว
และมอบตัวให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการมอบตัวจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสาร (ชุดที่8)    ประกอบด้วย 

6.๑ นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   ประธานกรรมการ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    
 

เวลา 08.30 น. 
กลุ่มท่ี 1  เลขที่    1 – 25       ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวณิชกานต์  วงเวียน  
กลุ่มท่ี ๒  เลขที่   26 – 50      ผู้รับผิดชอบ คือ นางพิไลวรรณ  เพชรคง 

 กลุ่มท่ี ๓  เลขที ่   5๑ – 75      ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวจันทกานต ์ สุวรรณภักดี 
เวลา 13.30 น. 

   กลุ่มท่ี 4  เลขที ่    76 – 100   ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ 
  กลุ่มท่ี 5  เลขที ่  10๑ – 140   ผู้รับผิดชอบ คือ  นางธนพรรณ   ตั้งธีระสุนันท์ 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

เวลา 08.30 น. 
  กลุ่มท่ี ๑  เลขที่  ๑ – 25          ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวจิราวดี ไกรเทพ 
  กลุ่มท่ี 2  เลขที่  26 – 40        ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวกรุณา ชุมนวน 

เวลา 13.30 น. 
กลุ่มท่ี 3 เลขที่  41 – 50         ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวกรุณา  ชุมนวน  
        /กลุ่มท่ี 4...  
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 กลุ่มท่ี 4 เลขที่  51 – 75  ผู้รับผิดชอบ คือ นางวีรดา  ฉุ้นย่อง  
6.2 นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการและเลขานุการ  
 

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที ่ เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวและมอบตัว   
นักเรียน ประกอบด้วย 

 7.๑ นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 
 7.2 นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ 
 7.3 นายพนมศักดิ ์ บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  มีหน้าที่  ตรวจสอบเอกสารในการเขียนใบมอบตัว  รวบรวม
เอกสารหลักฐานการมอบตัวของนักเรียน โดยปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงอาหาร  ประกอบด้วย 

8.๑ นางยุพิน     บุญมาก   ประธานกรรมการ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
เวลา 08.30 น. 
 กลุ่มท่ี 1  เลขที่   ๑ – 25       ผู้รับผิดชอบ คือ นางเปรมจิตร  พงษศ์ิริกุล     
 กลุ่มท่ี ๒  เลขที ่ 26 – 50      ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวจันทรา  ช านาญดง  

  กลุ่มท่ี ๓  เลขที ่ 5๑ – 75      ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง 
เวลา 13.30 น.  

   กลุ่มท่ี 4  เลขที ่   76 – 100  ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวอรรถยา ล่องตี้ 
  กลุ่มท่ี 5  เลขที ่ 10๑ – 140  ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวอนิษา ยาชะรัด  
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
เวลา 08.30 น. 
 กลุ่มท่ี ๑  เลขที่    ๑ – 25      ผู้รับผิดชอบ คือ  นางจิรพันธ์  สินไชย  
 กลุ่มท่ี 2  เลขที ่ 26 – 40      ผู้รับผิดชอบ คือ  นางกษมน  พลเดช 
เวลา 13.30 น. 
 กลุ่มท่ี 3 เลขที่   41 – 50      ผู้รับผิดชอบ คือ  นางกษมน  พลเดช 
 กลุ่มท่ี 4 เลขที่   51 – 75      ผู้รับผิดชอบ คือ  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  
 

 9. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม มีหน้าที่  รับสมัครนักเรียนที่มาสมัครเพ่ิมเติมและ      
รับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนที่ไม่ได้มาตามเวลาที่ก าหนดทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 4  ประกอบด้วย   

9.๑ นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
9.๒ นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
9.3 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น     กรรมการและเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาเครื่องแบบนักเรียน (ชุดพลศึกษา) มีหน้าที่  รับสั่งจองชุดพลศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวันเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

10.๑ นางสาวจิราวดี ไกรเทพ   ประธานกรรมการ 
         /10.2… 
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10.2 นางสาวลลิตา อินพรม   กรรมการ 
10.3 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 
        

11. คณะกรรมการฝ่ายประกันอุบัติเหตุนักเรียน มีหน้าที่  จัดเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
ประกอบด้วย 

11.1 นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 
11.2 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 
11.3 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง  มีหน้าที ่ จัดเตรียมจุดคัดกรองเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19  ประกอบด้วย 

 12.1 นางจิรพันธ์  สินไชย   ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 

 12.3 นางธนพรรณ ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการ 
12.4 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
 

 13.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการจราจร มีหน้าที่  จัดระเบียบการจราจร ประกอบด้วย 
  13.1 นายสุวิทย์  จูห้อง   ประธานกรรมการ 
  13.2 นายบุญเรียง แก่นจันทร์  กรรมการ 
  13.3 นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 2 คน  กรรมการ 
  13.4 นายประวิทย์ ค าศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑4. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลการด าเนินงานรับนักเรียน  รายงานตัว     
และมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประกอบด้วย 

 14.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   ประธานกรรมการ 
 14.2 นางยุพิน   บุญมาก   กรรมการ 
 14.3 นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
      

สั่ง ณ วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖3 

       (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนกัเรียน 

 1. นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบล าดับที่ ตามบัญชีผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวที่บอร์ด           
ณ หอประชุม  
 2. ลงทะเบียนเพ่ือรายงานตัวและรับมอบตัว ณ จุดรายงานตัวที่ก าหนด 
 3. เขียนใบมอบตัวและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงอาหาร 
 4. ยื่นเอกสารการมอบตัวและจัดเรียงเอกสาร  ณ จุดตรวจสอบเอกสารที่ก าหนด 
 5. นักเรียนและผู้ปกครองส่งคืนเอกสารการมอบตัว ณ หอประชุม  ตามจุดที่ก าหนด 
 6. นักเรียนติดต่อสั่งชุดพลศึกษาและจ าหน่วยกระเป๋านักเรียน 
 
 
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน และจัดเรียงเอกสาร ตามล าดับที่ก าหนด ดังนี้ 

             มัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. ใบมอบตัว 
2. ใบสมัคร 
3. ส าเนา ปพ.1 จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน  1  ฉบับ  
6. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน  1 ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ 
8. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
9. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. ใบมอบตัว 
2. ใบสมัคร 
3. ส าเนา  ปพ.1 จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน  1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน  1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน  1 ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองจ านวน  1 ฉบับ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


