
 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่015/25๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 25๖5 
…………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 39 วรรค 1 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแล ตลอดจนอ านวยความสะดวก                  
ในการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2 นางทัศนีย์   หนูจิตต์   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
  1.4 นายชวลิต   เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.5 นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการ 
  1.6 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการ 
  1.7 นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
  1.8 นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและเลขานุการ 
  1.9 นางพัชรี  แขกิ้มเส้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานธุรการ มีหน้าที่ จัดท าประกาศการรับนักเรียน แผ่นพับ และเอกสาร          
การรับสมัครนักเรียนและรับสมัครนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 
พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 
  2.1 นางยุพิน  บุญมาก                ประธานกรรมการ 
  2.2 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
  2.3 นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์  กรรมการ 
  ๒.4 นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการ 
  2.5 นางสาวขวัญฤทัย จงใจ   กรรมการ 
  ๒.6 นางพัชรี  แขกิ้มเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่รับสมัครในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565  
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับรับสมัครนักเรียนในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565                 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกอบด้วย 
  3.1 นางทัศนีย์  หนูจิตต์   ประธานกรรมการ 
  3.2 นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 
  3.3 นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 

3.4 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการ 
3.5 นางพัชรี              แขกิ้มเส้ง  กรรมการ 
๓.6 นางสาวเพ็ญฤดี      แด่หวัน       กรรมการ 

  3.7 นางสาวณัฏฐา เวชโช   กรรมการ 
  3.8 นายพนมศักดิ ์ บุญมาศ   กรรมการ 
  3.9 นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร  กรรมการ 
  3.10 นายมนิจ  ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
  3.11 นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน มีหน้าที่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวันเวลาที่ก าหนด จัดท าทะเบียนการรับนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลการรับ
นักเรียนจากคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร สรุปข้อมูลการรับนักเรียนในแต่ละวัน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   ประธานกรรมการ 
    วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบ คือ  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง 
        นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ 
        นางวารีย์  วุทธชูศิลป์ 
   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม  2565  ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน 
        นางสาวกรุณา  ชุมนวน 
        นางสาวอนิษา  ยาชะรัด  

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบ คือ  นางจิรพันธ์ สินไชย 
        นางสาวเจติยา   จันทพันธ์ 
        นางสาวออมทอง สุกรอดรู้ 
  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565   ผู้รับผิดชอบ คือ  นางพัชรี   แขกิม้เส้ง 
        นางสาวณัฎฐา เวชโช 
        นางสาวจันทรา  ช านาญดง 

 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565   ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวฐิติกาญจน์  สวัสดิพันธ์ 
     นางสาวณิชกานต์ วงเวียน 
     นางสาวเพ็ญฤดี  แด่หวัน 
 ๔.๒ นางยุพิน บุญมาก    กรรมการและเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน มีหน้าที่ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                      

การรับสมัครนักเรียนในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) และด าเนินการรับสมัครนักเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วย 

  5.1 นางณภัทร    อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวฐิติกาญจน์  สวัสดิพันธ์  กรรมการ 
  5.3 นางสาวณิชกานต์  วงเวียน   กรรมการ 
  5.4 นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ  

 

6.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25๖5 ทั้งประเภทโควตา ประเภทสอบทั่วไป และจัดท ารายชื่อ 
รายงานต่อผู้อ านวยการทราบเพ่ือที่จะรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และ
เป็นข้อมูลในการบริหารต่อไป ประกอบด้วย 

6.1 นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
6.๒ นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 

  6.๓ นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ     
  6.4 นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ                  
  6.5 นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   กรรมการและเลขานุการ 
 

           7.  คณะกรรมการสวัสดิการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและให้บริการกับนักเรียนและผู้ปกครอง  
ที่มาสมัครเรียน  ถ่ายเอกสารในวันรับสมัคร ประกอบด้วย 
  7.1 นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 
  7.2 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
  7.3 นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 

7.4 นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์  กรรมการ   
7.5 นายวจนะรักษ์ แซ่ลิ่ม   กรรมการ 
7.6 นางธนพรรณ        ตั้งธีระสุนันท์    กรรมการและเลขานุการ 
  

8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  8.1 นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง  ประธานกรรมการ 
  8.2 นายพนมศักดิ์   บุญมาศ  กรรมการ 
  8.3 นางสาวณัฏฐา   เวชโช   กรรมการ 
  8.4 นางสาวสุมินตรา   หลอดเงิน  กรรมการ 
  8.5 นางสาวณิชกานต์   วงเวียน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 9. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการจราจร มีหน้าที่  จัดระเบียบการจราจรให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สัญจรไปมา ประกอบด้วย 
  9.1 นายชวลิต  เพชรรัตน์  ประธานกรรมการ 
  9.2 นายมนิจ  ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
  9.3 นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการและเลขานุการ 
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 10. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง มีหน้าที่  จัดเตรียมจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ      
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 
  10.1 นางจิรพันธ์ สินไชย   ประธานกรรการ 
  10.2 นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   กรรมการ 
  10.3 นางสาวสนธยา ศรีสุข   กรรมการ 
  10.4 นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานรับนักเรียน นักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 

 11.1 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  ประธานกรรมการ 
 11.2 นางพิไลวรรณ   เพชรคง  กรรมการ 
 11.3 นางยุพิน     บุญมาก  กรรมการ 
 11.4 นางพัชรี    แขกิ้มเส้ง  กรรมการ 

11.5 นางสาวอรรถยา   ล่องตี ้   กรรมการและเลขานุการ 
  
ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

      
สั่ง ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖5 

 
 

     (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


