
 
ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที ่  ๔๔   / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.๑, ม.๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕     ได้ก าหนดการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๔  ในวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐  น. ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
๑.๑    นางกาญจนา   บุญคง   ประธานกรรมการ 
๑.๒    นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
๑.๓    นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
๑.๔    นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
๑.๕    นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
๑.๖    นางสุภาพ  มงคล   กรรมการ 
๑.๗    นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า  เสนอแนะ  และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการรายงานตัว 

นักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนใหม่  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  เสมอภาค    

๒ .  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที ่   ประกอบด้วย 
๒.๑  นายอุทัย   ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 

          ๒.๒  นายสุนทร   จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓  จ.ส.ต  ธนพงษ ์  วรรณมาตย์  กรรมการ 
           ๒.๔  นายชลเทพ   สมัครการ  กรรมการ 
   ๒.๕  นายสิริพงศ์   ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
   ๒.๖  นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  กรรมการ 
   ๒.๗  นายจตุชัย   นันทวิชิต  กรรมการ 

 ๒.๘  นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
๒.๙  นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรการและเลขานุการ 

 



มีหน้าที ่   จัดสถานที่เพ่ือรับรายงานตัวและมอบตัวและเตรียมห้องเรียน   จ านวน  ๖  ห้อง  
(ตึก ๒)  เพ่ือรับมอบตัวนักเรียน  และจัดสถานที่ส าหรับประชุมผู้ปกครอง (ห้องจ าปีสิริธร) ประมาณ   ๒๐๐  คน   

๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๓.๑  นายจตุชัย   นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการ 
๓.๓  นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน  กรรการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์  ชี้แจงขั้นตอนการรับมอบตัวให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ  
๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายชลเทพ   สมัครการ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา  กรรมการ 
 ๔.๓  นายจตุชัย     นันทวิชิต  กรรการและเลขานุการ

 มีหน้าที่   จัดเตรียมเครื่องเสียง  ไมโครโฟน   และถ่ายภาพตลอดการจัดงาน  จัดท า วีดีทัศน์
แนะน าโรเรียน   

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร    ประกอบด้วย 
๕.๑  นางสุภาพ     มงคล   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นางสาวทักษญา  เจริญเวช  กรรมการ 
๕.๔  นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการ 
๕.๕  นางสุรีรัตน์   แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารใบสมัครและใบมอบตัวตามจ านวนห้องท่ีรับมอบตัว 
๖. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน   ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นางสาวประภาสิร ิ  ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 

๖.๒  นางศิริพร   รอดกสิกรรม  รองประธานกรรมการ 
๖.๓  นางสาววันด ี  แววสว่าง  กรรมการ 

 ๖.๔  นางสาวภัทิรา  สอาด   กรรมการ 
 ๖.๕  นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข  กรรมการ 
 ๖.๗  นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
 ๖.๘  นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการ 
 ๖.๙  นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    รับลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ๔ ในการรับรายงานตัวและมอบตัว 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายมอบตัวนักเรียน    ประกอบด้วย  

ห้องที่  ๑  ม.๑   (เลขที่  ๑-๓๐)   ห้อง ๒๒๒    
   ๑. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสิริพงษ ์   ชาญเชญกมลศักดิ์ กรรมการ 
   ๓.  นายฤทธินันท์      ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 



 
ห้องที่  ๒  ม.๑   (เลขที่  ๓๑ – ๗๐)   ห้อง ๒๒๓   
   ๑. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางพรทิพย์   ทาสี  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสธุามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่  ๓  ม.๑   (เลขที่  ๗๑ – ๑๐๕)   ห้อง ๒๒๔   
   ๑. นางรัตนาวลี     ชูเมือง  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวภัทิรา  สอาด  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวยุพา   สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่  ๔  ม.๑   (เลขที่  ๑๐๖ – ๑๔๐)  ห้อง ๒๒๕   
   ๑. นางศิริพร   รอดกสิกรรม ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางนิตยา   วงศ์จันทร กรรมการ 
   ๓.  นางสุรีรัตน์     แววสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่  ๕  ม.๔  ( เลขที่ ๑-๓๕ )   ห้อง ๒๒๖   
   ๑. นางประไพ      อ่อนสลุง ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววันด ี                     แววสว่าง กรรมการ 
   ๓.  นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่  ๖  ม.๔  (เลขที ่๓๖-๗๐)   ห้อง ๒๑๖   
   ๑. นางบุญเรือน   หาลาภ  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายจตุชัย      นันทวิชิต กรรมการ 
   ๓.  นางสาวรุ่งนภา     ชัยภา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รับมอบตัวนักเรียน  ตรวจหลักฐาน  เอกสารจัดเรียงตามรายชื่อ  นักเรียนให้เรียบร้อย   
พร้อมสรุปจ านวนนักเรียนที่มา , ไม่มามอบตัว  และรับช าระเงินค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนและสรุปยอดเงินน าส่ง
กรรมการรับเงินต่อไป    

๘.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    ประกอบด้วย 
๘.๑  นางพยอม   ไชยสงโท ประธานกรรมการ   
๘.๒  นางอาจารี   จิตต์สว่าง รองประธานกรรมการ 
๘.๓  นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน  กรรมการ  
๘.๔  นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ เบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย  เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ถูกต้องตามระเบียบ 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายประชุมผู้ปกครอง 
๙.๑    นายสุนทร  จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
๙.๒    นางชญาภา  พ่ึงสุข  รองประธานกรรมการ 
๙.๓    นางเบญจางค ์  เจริญสุข  กรรมการ 



๙.๔    นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการ 
๙.๕    นางสุภาพ  มงคล  กรรมการ 
๙.๖    นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
๙.๗    นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
  ๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   ๙.๑  นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข ประธานกรรมการ 
   ๙.๒  นางสาวทักษญา  เจริญเวช กรรมการ 
   ๙.๓  นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมพร้อมสรุปผล 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อทางโรงเรียน และทางราชการต่อไป 

 
   สั่ง   ณ   วันที่  ๒๕  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
   
 
 

            ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

 

รับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ม.๑ , ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
วันเสารท์ี่ ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี 
 

 
วัน เวลา ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน  
๒๕๕๙ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ น. - เชิญผู้ปกครองนักเรียน  ม.๑ และ ม.๔  

พร้อมกันที่ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 
- ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับพร้อมแนะน า
ครูที่ปรึกษา 
- ผู้ปกครองและนักเรียนรายงานตัวและ
มอบตัวตามห้องที่ประกาศ 

 
หมายเหตุ    ช่วงผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ พบ    

      กิจการนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียน 


