
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
                                                           ที่  36   /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
ปีกำรศึกษำ  2562 

………………………………………………………………………. 
 ด้วยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 4 ปีการศึกษา  2562 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ในวันที่  23 และ 25-27  
มีนาคม 2562 และรอบ 2 วันที่  5-6 เมษายน 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามนโยบายการรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  22/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประกอบด้วย  
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ                               ประธานกรรมการ 
2. นายอนุชา  ส่งทวี  กรรมการ 
3. นายสมมารถ  จ านองวุฒิ           กรรมการ 
4. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ กรรมการ 
5. นางวรางค์  ราชนิยม กรรมการ 
6. นางตรัยรัตน์ ส่งทวี กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสาริยา  ยอดวารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า  2 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 มีหน้ำที ่วางแผนการด าเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 ประกอบด้วย 

1. นางตรัยรัตน์  ส่งทวี ประธานกรรมการ 
2. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ กรรมการ 
4. นางข้องทิพย์  มีแก้ว กรรมการ 
5. นางสาวกัลยา  สุขบางนพ กรรมการ 

6. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย กรรมการ 

7. นางสุวิมล  ไชยถาวร กรรมการ 

8. นายสมมารถ  จ านองวุฒิ กรรมการ 

9. นางสาวสาริยา  ยอดวารี กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุนิศา  พรหมณาเวช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 

 มีหน้ำที ่ จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  แนะแนว การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4  
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 

1. นายสมมารถ  จ านองวุฒิ ประธานกรรมการ 

2. นางข้องทิพย์  มีแก้ว                                                                กรรมการ 
3. นางสาวพิชญสุดา  ทองค า กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 

 มีหน้ำที่  เตรียมเอกสารการรับสมัคร (ใบสมัคร ระเบียบการ บัญชีรับสมัคร แบบรายงานการรับสมัคร
ประจ าวัน และอ่ืน ๆ เท่าที่จ าเป็นให้เสร็จก่อนวันสมัคร) ประกอบด้วย  

1. นางสาวสาริยา  ยอดวารี  ประธานกรรมการ 

2. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว กรรมการ 
3. นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน 

 มีหน้ำที ่ 1.  จ่ายใบสมัครและระเบียบการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   2.  ตรวจหลักฐานให้ถูกต้องเก็บหลักฐานของนักเรียน ดังนี้ 
                          2.1  ใบสมัคร 
                          2.2  ส าเนา ปพ.1  หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน 1 ฉบับ 
                          2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดามารดา ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
                     3.  รับสมัคร ให้เลขประจ าตัวผู้สมัครเข้าเรียนและลงทะเบียนการรับสมัคร 
                     4.  สรุปข้อมูลการสมัครแต่ละวันและส่งข้อมูลจ านวนที่รับสมัครประจ าวันต่อ นางสาวสุนิศา 
พรหมณาเวช โดยให้มีผู้รับสมัครแต่ละวัน ดังนี้ 
    
วันที่  23 มีนำคม 2562  ประกอบด้วย 

1. นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย ประธานกรรมการ 

2. นายอนุชา ส่งทวี กรรมการ 
 
วันที่ 25 มีนำคม 2562  ประกอบด้วย 

1. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกัลยา  สุขบางนพ กรรมการ 
 
วันที่  26 มีนำคม 2562  ประกอบด้วย   

1. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์ กรรมการ 
  
วันที่ 27  มีนำคม 2562  ประกอบด้วย   

1. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล กรรมการ 
 

คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนรอบ 2 
 

วันที่  5 เมษำยน 2562  ได้แก่  นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
 
วันที่  6  เมษำยน 2562  ได้แก่  นางสุวิมล ไชยถาวร 
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คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียน 

มีหน้ำที ่คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
                    ปีการศึกษา  2562 ประกอบด้วย 

1. นางตรัยรัตน์  ส่งทวี      ประธานกรรมการ 

2. นางวรางค์  ราชนิยม กรรมการ 
3. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวสาริยา  ยอดวารี                                                                                                        กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรรำยงำนข้อมูล 

    มีหน้ำที่  รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวันทุกวันที่มีการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. รายงานจ านวนผู้สมัครแต่ละวัน และสรุปยอดรวมให้จัดส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามก าหนด 

2. รายงานจ านวนนักเรียนที่รับไว้ แยกตามประเภทนักเรียนที่รับไว้ ระดับชั้น และจัดส่งตามท่ีก าหนด 
3. ในกรณีที่รับรอบสอง ให้ปรับปรุงรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่รับไว้ ณ ปัจจุบัน ให้จัดส่งถึงกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามแบบรายงานข้อมูลจ านวนผู้สมัคร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ประกอบด้วย     

1. นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพิชญสุดา ทองค า                                                       กรรมการ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวและมอบตัว (ม.1 และ ม.4 ) 
     มีหน้ำที ่ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ในวันที่  8  เมษายน  2562 
เวลา  09.00  น.  ประกอบด้วย 

1. นางวรางค์  ราชนิยม ประธานกรรมการ 

2. นายอนุชา  ส่งทวี                                                       กรรมการ 
3. นางสาวสาริยา ยอดวารี กรรมการ 

4. นางสาวณิฐศากรณ์ โชคชัย กรรมการ 
5. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ กรรมการ 
6. นางตรัยรัตน์ ส่งทวี กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรเรื่องชุดพลศึกษำ 

     มีหน้ำที่  ติดต่อประสานงานร้านค้าและจัดหาชุดพลศึกษา ตัวอย่างไซส์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างให้
นักเรียนที่มามอบตัวเลือกขนาดชุดดังกล่าว  ในวันที่  8  เมษายน  2562 เวลา 09.00  น.  ประกอบด้วย 

1. นางทิพวรรณ  สตารัตน์ ประธานกรรมการ 

2. นายสมมารถ  จ านองวุฒิ กรรมการ 
 

คณะกรรมกำรสอนปรับพื้นฐำน ม. 1 และ ม.4 
มีหน้ำที่  เตรียมความพร้อมในการด าเนินการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 

2562 จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอนและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยจัดการเรียนการสอนวันที่ 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30 เมษายน และ 1, 2, 3 พฤษภาคม 2562 รวม  10  วัน เวลา 08.30-11.30 น. ประกอบด้วย  
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอน วันที่สอน 

ภาษาอังกฤษ อ.ทิพวรรณ สตารัตน์/อ.สุวิมล ไชยถาวร 22-24 เม.ย. 62 
ภาษาไทย อ.ข้องทิพย์ มีแก้ว/อ.วรางค์ ราชนิยม/

อ.จิรัชญา ปานจันทร์ 
25-26 และ 29 เม.ย. 62 

คณิตศาสตร์ อ.กัลยา สุขบางนพ/อ.สาริยา ยอดวารี 30 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 62 
      
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอน วันที่สอน 
คณิตศาสตร์ อ.กัลยา สุขบางนพ 22-26 เม.ย. 62 
ภาษาอังกฤษ อ.ทิพวรรณ สตารัตน์/อ.สุวิมล ไชยถาวร 29-30 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 62 

 
        ใหผู้้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

 
 



 

 หลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 
1. ใบสมัครเข้าเรียน  (รับได้ที่โรงเรียน) 
2. ส ำเนำใบ ปพ.1 หรือหนังสือรับรองควำมเป็นนักเรียน  ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และบิดำมำรดำ ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 

 

 หลักฐำนประกอบกำรรับมอบตัวกำรเป็นนักเรียน  
     *ให้นักเรียนน ำหลักฐำนมำในวันมอบตัว  วันที่  8  เมษำยน  2562  เวลำ 09.00 น. 

1. ใบมอบตัวการเป็นนักเรียน  (รับได้ที่โรงเรียน) 
2. ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และ ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง ฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ 
7. ใบแจ้งผลการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน 1 ฉบับ 

 

 ค่ำใช้จ่ำยในวันรับมอบตัว 
      1.  ค่าท าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน   จ านวน  150 บาท/ปี 
      2.  เงินสนับสนุนการเรียนปรับพื้นฐาน   จ านวน  250 บาท/คน 
      3.  ค่าชุดพละ จ านวน 400 บาท/ชุด 
      หมำยเหตุ กระเป๋าโรงเรียน จ าหน่ายวันเปิดเรียน   
 

 กำรเรียนปรับพื้นฐำน ม. 1 และ ม.4 
       โรงเรียนจัดการเรียนปรับพ้ืนฐานในวันที่  22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 เมษำยน และ 1, 2, 3 พฤษภำคม 

2562 รวมเป็นจ ำนวน 10 วัน เวลำ 08.30-11.30 น.   

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1             ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 
วิชาที่สอน วันที่สอน  วิชาที่สอน วันที่สอน 

ภาษาอังกฤษ 22-24 เม.ย. 62  คณิตศาสตร์ 22-26 เม.ย. 62 
ภาษาไทย 25-26 และ 29 เม.ย. 62  ภาษาอังกฤษ 29-30 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 62 
คณิตศาสตร์ 30 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 62    

 

 สิ่งที่มีให้นกัเรียนในตอนเปิดภำคเรียน 
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น คนละ 450 บาท ม.ปลายคนละ 500 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์นักเรียน จ านวน 210 บาทต่อภาคเรียน 

หมำยเหตุ นักเรียน ม.4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยการจบหลักสูตร ม.3 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ทางโรงเรียนจะรับทุกคน 
ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 โรงเรียนจะพิจารณาเข้าเรียนในวันที่ 9 เมษายน 2562 


