
 
ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่ 24/25๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 25๖3 
…………………………………………… 

 เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                
และมีประสิทธิภาพ และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                
มาตรา 39 วรรค 1 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า                           
และลูกจ้างชั่วคราว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแล ตลอดจนอ านวยความสะดวก                  
ในการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  รองประธานกรรมการ 

1.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
  1.4  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
  1.5  นายชวลิต   เพชรรัตน์  กรรมการ 
  1.6  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ ์  กรรมการ 
  1.7  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
  1.8  นางยุพิน  บุญมาก                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร มีหน้าที่ จัดท าประกาศการรับนักเรียน แผ่นพับ ไวนิลติดประกาศ
การรับสมัครนักเรียน ค าสั่งรับนักเรียน และเอกสารการรับสมัครนักเรียน ประกอบด้วย 
  2.1  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร                ประธานกรรมการ 
  2.2  นางสาวอรรถยา ล่องตี ้               รองประธานกรรมการ 
  ๒.3  นางสาวศวรรณร์ัตน์ เพ่ิมพูน   กรรมการ 
  2.4  นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ   กรรมการ 
  ๒.5  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ 
  ๒.6  นางสาวณัฐกานต์ เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
   2.7  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.8  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่รับสมัครในวันที่ 21 - ๒5 มีนาคม 25๖3  
ณ อาคารเรียน ๓ โต๊ะส าหรับรับสมัคร จ านวน  ๒ ชุด และโต๊ะส าหรับเขียนเอกสารพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด                         
ระบบเสียงและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
  3.1  นายสุวิทย์  จูห้อง   ประธานกรรมการ 
  3.2  นายชวลิต  เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  3.3  นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  กรรมการ 

3.4  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
  3.5  นางสาวขวัญฤทัย จงใจ   กรรมการ 

3.6  นายมนิจ             ช่องประเสริฐ    กรรมการ 
๓.7  นายบุญเรียง         แก่นจันทร์      กรรมการ 

  3.8  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  3.9  นายพนมศักดิ ์ บุญมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน มีหน้าที่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวันเวลาที่ก าหนด จัดท าทะเบียนการรับนักเรียน เตรียมเอกสารการรับ
นักเรียนจากคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร สรุปข้อมูลการรับนักเรียนในแต่ละวัน ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
  4.2  นางยุพิน  บุญมาก   รองประธานกรรมการ 
    วันเสาร์ที่ ๒1 มีนาคม 25๖3   ผู้รับผิดชอบ คือ  นางยุพิน  บุญมาก 
        นางสาวจันทรา ช านาญดง  
   วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 25๖3 ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้  
        นางสาวอนิษา ยาชะรัด  

วันจันทร์ที ่23 มีนาคม 25๖3  ผู้รับผิดชอบ คือ  นางจิรพันธ์ สินไชย 
        นางสาวเจติยา   จันทพันธ์ 
  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 25๖3  ผู้รับผิดชอบ คือ  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น  
        นางวารีย์   วุทธชูศิลป์  

 วันพุธที่ ๒5  มีนาคม 25๖3    ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวกรุณา   ชุมนวน 
     นางสาวณิชกานต์ วงเวียน 
 ๔.3  นางสาวอรรถยา   ล่องตี ้  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.4  นางพิไลวรรณ  เพชรคง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 25๖3 ทั้ งประเภทโควตา  ประเภทสอบทั่ ว ไป                  
และจัดท ารายชื่อ เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเป็นข้อมูลในการบริหาร
ต่อไป ประกอบด้วย 

 ๕.1  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางสาวอรรถยา ล่องตี ้   รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ                               
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 ๕.๔  นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการและเลขานุกา 
 ๕.๕  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           ๖.  คณะกรรมการสวัสดิการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้กับผู้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน         
และผู้ปกครอง โดยการจัดหาน้ าดื่ม/และจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และถ่ายเอกสารในวันรับสมัคร 
ประกอบด้วย 

๖.๑  นางมาลี    ศิริกุลพิทักษ ์  ประธานกรรมการ 
6.2  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  รองประธานกรรมการ 
6.3  นางสาวจิราวดี ไกรเทพ   กรรมการ 
๖.4  นางสาวขวัญฤทัย   จงใจ   กรรมการ 
6.5  นายมนิจ             ช่องประเสริฐ    กรรมการ 
6.6  นายบุญเรียง         แก่นจันทร์      กรรมการ 
๖.7  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการและเลขานุการ 
๖.8  นางกษมน  พลเดช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานรับนักเรียน รายงานตัวและมอบ
ตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 

 ๗.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 
 ๗.2  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ 

๗.3  นางยุพิน   บุญมาก   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
      

สั่ง ณ วันที่  19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖3 
 
 

     (นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3 

เวลา วิชาที่สอบ จ านวนข้อสอบ(ข้อ) คะแนน สถานที่สอบ 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๒๕ ๕๐ อาคารเรียน ๑ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๕๐ อาคารเรียน ๑ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๕๐ ๕๐ อาคารเรียน ๑ 

พักกลางวัน(มีอาหารจ าหน่าย) 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ภาษาไทย ๕๐ ๕๐ อาคารเรียน ๑ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบการอ่าน - - อาคารเรียน ๑ 

รวม ๑๗๕ ๒๐๐ - 
 

ตารางสอบ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖3 

เวลา วิชาที่สอบ จ านวนข้อสอบ(ข้อ) คะแนน สถานที่สอบ 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๓๐ ๖๐ อาคารเรียน ๒ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ภาษาไทย ๖๐ ๖๐ อาคารเรียน ๒ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๖๐ อาคารเรียน ๒ 

พักกลางวัน(มีอาหารจ าหน่าย) 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๖๐ ๖๐ อาคารเรียน ๒ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. สังคมศึกษา ๖๐ ๖๐ อาคารเรียน ๒ 

รวม ๒๗๐ ๒๐๐ - 
 

ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม สถานที่ 
28 มีนาคม ๒๕๖3 ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. สอบ อาคารเรียน ๑ 
1 เมษายน ๒๕๖3 ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบ หอประชุม 
๓ เมษายน ๒๕๖3 ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป รายงานตัว/มอบตัว หอประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 


