
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ที่  85 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (เพิ่มเติม) 
*************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยมีก าหนดการดังนี้ 

รับสมัคร  วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563  
ประกำศรำยช่ือ  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (ม.1), วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ม.4) 
รำยงำนตัวและมอบตัว  
นักเรียนชั้น ม.1  
- วันที่ 6 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/1 และ ม.1/2 เวลา 08.30-12.00 น. 
- วันที่ 7 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/3 และ ม.1/4 เวลา 08.30-12.00 น. 
- วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/5 และ ม.1/6 เวลา 08.30-12.00 น. 

นักเรียนชั้น ม.4 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.4/1 และ ม.4/2 เวลา 08.30-12.00 น. 
- วันที่ 10 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.4/3 และ ม.4/4 เวลา 08.30-12.00 น. 

 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้มีความ
โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย ประกอบด้วย 

1.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
1.2 นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.3 นางอมรรัตน์  แขดวง   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.4 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.5 นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.6 นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.7 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ ประสานงานให้การด าเนินงานรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วย              

ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
2.1 นางอมรรัตน์  แขดวง ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
2.3 นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
2.4 นางจิตติมา  จู้ทิ่น ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
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2.5 นางบุษบา  สุทธิมาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ  
2.6 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียนมีหน้าที่จัดท าเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการรับสมัคร

นักเรียน ได้แก่ ประกาศโรงเรียน คู่มือนักเรียน ใบสมัคร ใบมอบตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสมัคร ลงทะเบียนการรับ
สมัคร ออกแบบ จัดพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล ประกอบด้วย 

3.1 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
3.2 นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3.3 นางบุษบา  สุทธิมาศ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3.4 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
3.5 นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่มอบตัว มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เพ่ือการติดต่อสอบถาม การมอบตัว ให้

เอ้ือต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการและนักเรียนที่มาติดต่อ ประกอบด้วย 
4.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
4.2 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4.3 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
4.4 นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
4.5 นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
4.6 นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
4.7 นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
4.8 นายเศณวี  อ่ าครอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมกำรรับสมัครรำยวัน มีหน้าที่รับสมัครนักเรียน ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองใน

การสมัครและการติดต่อกับทางโรงเรียน รวมทั้งการสมัครทางออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ประกอบด้วย 

5.1  นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ  
5.2  ครูเวรประจ าวัน วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563   กรรมการ 
5.3  นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน มีหน้ำที่ รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน โดย

การจัดเก็บหลักฐาน เงินบ ารุงการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนด ประกอบด้วย  
6.1 นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ  
6.2 ครทูี่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตาม 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 82/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 กรรมการ   
6.3  นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีก าหนดวันที่การรับรายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
นักเรียนชั้นม.1  
- วันที่ 6 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/1 และ ม.1/2 เวลา 08.30-12.00 น. 
- วันที่ 7 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/3 และ ม.1/4 เวลา 08.30-12.00 น. 
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- วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.1/5 และ ม.1/6 เวลา 08.30-12.00 น. 
หมำยเหตุ  นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษสามารถเขียนใบสมัครเพิ่มเติม 

นักเรียนชั้น ม.4 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.4/1 และ ม.4/2 เวลา 08.30-12.00 น. 
- วันที่ 10 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนห้อง ม.4/3 และ ม.4/4 เวลา 08.30-12.00 น. 

หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันมอบตัว 
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อย 
2. เอกสารผลการเรียนที่แสดงว่าจบการศึกษาชั้น ป.๖ หรือ ม. ๓ 
3. เอกสารแสดงผลการสอบ O-net ที่ print จากระบบ สทศ.  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
5. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
6. เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 1,250 บาท 
7. นักเรียนชั้น ม.1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เก็บเงินบ ารุง

การศึกษา จ านวน 4,000 บาท 
 

7. คณะกรรมกำรพิมพ์รำยชื่อนักเรียน พร้อมทั้งสรุปจ ำนวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 มีหน้าที่พิมพ์รายชื่อ
นักเรียน รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่สมัครแต่ละวัน ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้
แจ้งไว้ โดยรายงานผลทางเว็บไซต์ และรายงานจ านวนนักเรียนรายวันให้ผู้อ านวยการทราบ ประกอบด้วย 

7.1 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
7.2 นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
7.4 นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
7.5 นางบุษบา  สุทฺธิมาศ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร การประกาศผล การ

รายงานตัว มอบตัว ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ และชี้แจงข้อมูลขั้นตอน
การรายงานตัว มอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 

8.1 นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
8.2 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
8.3 นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8.4 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8.5 นางสาวกาญจนา  คงชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8.6 นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
9. คณะกรรมกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกโรค Covid-19 มีหน้าที่ ก ากับติดตามให้นักเรียนที่มาติดต่อ

กับทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน จัดให้มีจุดคัดกรอง ด าเนินการคัดกรอง โดยใช้เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิเพ่ือแยกกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามพ้ืนที่จุดต่างๆ ประกอบด้วย 

9.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
9.2 นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
9.3 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
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9.4 นางสุวิไล  กันตังกุล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9.5 นางกัลยา  พรมทิพย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9.6 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่   27    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 
 


