คําสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ที่ ๔๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้ ว ยโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ค ลองสิ บ สาม ปทุ ม ธานี จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
คลองสิบสาม ปทุมธานี เพื่อให้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายเอกพรต สมุทธานนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวพนิดา ตึกแสวง
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสมชาย เบาเนิด
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๔ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๕ นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
๑.๖ นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๗ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
หน้าที่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุดอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
ประธานกรรมการ
๒.๑ นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๒.๒ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
๒.๓ นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๒.๔ นางลมัย แจ้งสว่าง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๒.๕ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๖ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.๑
กรรมการ
กรรมการ
๒.๗ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
๒.๘ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๙ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
๒.๑๑ นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาววรรณิภา ภูไทย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาววาสนา โชติเรือง
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
กรรมการ
๒.๑๔ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๕ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. วางแผนการดําเนินการคัดเลือกนักเรียน
๒. ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ

~๑~

๓. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๑ นางสาววสุณีพร จิตรมั่น
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวสรยา เมฆมังกร
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
๓.๓ นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ
ครูผู้ช่วย
๓.๔ นางสาวศศิภา นวลละออง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๕ นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๖ นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๗ นางสาวอัชราภา กินชง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๓.๑ นางสาวศรีรัตน์ บัวทอง
๓.๒ นางณัฏฐนันท์ นิลพัฒน์
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๔ นางสาวศุภัตรา นนท์คําวงค์
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๕ นายธวัชชัย ใจบุญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ นางสาวอภัสรา สัตถา
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๑ นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายณัฐธวัช พูลทรัพย์
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสุภาวดี ปิยวรางกูร
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๔ นางสาวพิชยา ขันตีเรือง
๓.๕ นางสาวทัศนีย์ หวังประโยชน์
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๖ นางสาวนภวรรณ อดทน
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๑ นางสาวการะเกด บุญชู
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๓.๒ นางวราภรณ์ บุญศรี
ครู คศ.๑
๓.๓ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๔ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๕ นางสาวพรพรรณ บุญวัน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓.๖ นายสุเมธ วรรณหัด
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๑ นายสมหวัง อิสมาแอล
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายชัยยา แอนดริส
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓.๔ นายเมธา มูลมา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๕ นางสาวเฟื่องฟ้า จันทสร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม
มีหน้าที่ ให้ประธานกรรมการรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ประชุมกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
~๒~

๑. ประชาสัมพันธ์และแนะนําขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน การกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
๒. แจ้งและรับใบสมัครเรียนพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครนักเรียนดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
๒.๒ เย็บเอกสารรวมเป็นชุด เรียงลําดับ ดังนี้ ใบสมัคร /ทะเบียนบ้าน/ หลักฐานการศึกษา
โดยรับสําเนาเอกสารเท่านั้น
๓. ลงทะเบียนนักเรียนที่มาสมัครเรียน
๓.๑ ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเรียนลงในแบบที่กําหนดให้
๓.๒ จัดเก็บเอกสารการรับสมัครตามลําดับที่ลงทะเบียน
๓.๓ สรุปจํานวนนักเรียนที่มาแต่ละวันทีส่ ่งที่ นายสถาพร ดรทะนัย
๔. รับ – ส่ง เอกสารที่จะรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ส่งที่ทะเบียนนักเรียน
หมายเหตุ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รับสมัครนักเรียนบริเวณอาคาร ๒๑๖ล ชั้น ๑
เนื่องจากมีการรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่อาคาร อบจ
๔. คณะกรรมการจัดทํารายชื่อนักเรียน
๔.๑ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔.๔ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๕ นางสาวศศิภา นวลละออง
๔.๖ นางพรพิมล อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๔.๗ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเรียนในแต่ละวัน
๒. ประชาสัมพันธ์จํานวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนในแต่ละวันที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
๓. จัดเตรียมตัวอย่าง การเขียนใบสมัคร ม. ๑ , ม. ๔ ติดไว้ที่โต๊ะ ให้นักเรียนดู
๔. รายงานจํานวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนในแต่ละวันให้ สพม.๔ ทราบ
๕. คณะกรรมการจัดสถานที่การรับสมัครนักเรียน
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๕.๑ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
๕.๒ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นายองค์ แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีดขั้น ๒
กรรมการ
๕.๔ นายดอเลาะ แมะแฮม
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๕.๕ นางวรรณา ศรีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
กรรมการ
๕.๖ นางเพลินพิศ ธรรมกัณยา
ลูกจ้างชั่วคราว
๕.๗ นายจีน ธรรมกัณยา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๕.๘ นายบุญจันทร์ ประเสริฐเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๕.๙ นางสําเริง บุญน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาววราณี ดีเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๕.๑๑ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑๒ นายสุเมธ วรรณหัด
ครูผู้ช่วย
~๓~

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑๓ นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุศิษฐ์
ครูผู้ช่วย
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่การรับสมัครนักเรียน
๑.๑ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๑.๒ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้สําหรับให้นักเรียนกรอกเอกสารต่างๆ
หมายเหตุ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จัดสถานที่ในการรับสมัครนักเรียนบริเวณอาคาร ๒๑๖ล
ชั้น ๑ เนื่องจากมีการรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ทีอ่ าคาร อบจ
๖. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียน
๖.๑ นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม
ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววรรณิภา ภูไทย
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์ ครูผู้ช่วย
มีหน้าที่ ๑. จัดทําแบบฟอร์มใบสมัคร
๒. อัดสําเนา
๓. จัดวางใบสมัครตามจุดรับสมัคร
๗. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๗.๑ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

ขอให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเอกพรต สมุทธานนท์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

~๔~

