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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ 147/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 (ฉบับเพิ่มเติม) 

...................................................................................... 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จะได้ด า เนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖4 – วันที่ 9  
พฤษภาคม ๒๕๖4  นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 
   ๔. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  ประกอบด้วย 
                        ๔.๒ กรรมการตรวจหลักฐานการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  ประกอบด้วย 

4.2.1 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   กรรมการ 
๔.๒.๒ นางสาวพัชราภรณ์  จนัทร์ตาธรรม  กรรมการ 
๔.๒.๓ นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 

            มีหน้าที่ ๑. ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกใบสมัครกับเอกสารหลักฐานคือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ปพ.๑ หรือใบรับรองท่ีนักเรียนน ามาให้ถูกต้องตรงกัน  

๒. รวบรวมส าเนาทะเบียนบ้าน ปพ.๑ หรือใบรับรองฉบับถ่ายเอกสารแนบกับ 
ใบสมัครและคืนเอกสารฉบับจริงให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการตรวจหลักฐานลงในใบสมัคร 
 

              ๔.๓ กรรมการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  ประกอบด้วย 
   ๔.๓.๑ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 

                      มีหน้าที่ ๑. ลงรายชื่อนักเรียนที่มาสมัครทุกคนในสมุดรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการพร้อมทั้งเขียนหมายเลขผู้สมัคร           
ในใบสมัครให้ตรงกับสมุดรับนักเรียน 

๒. ออกบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  ประทับตราโรงเรียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการ
รับสมัครในใบสมัครและบัตรประจ าตัว    

๓. สรุปยอดการรับนักเรียนแต่ละวันในสมุดรับนักเรียนและปกแฟ้ม พร้อมทั้ง
รวบรวมใบสมัครเอกสารหลักฐานและอุปกรณ์การรับสมัครส่งให้เลขานุการการรับสมัครทุกวัน  
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8. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและรับมอบตัวนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประกอบด้วย                                                                                                                                                                
      8.๑  นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   กรรมการ 
      8.2  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
      8.๓  นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
      8.4  นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 

มีหน้าที่  1. รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม  
2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ในวันพฤหัสบดีที่  6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
โดยให้นักเรียน ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ 

2. ชี้แจงล าดับขั้นตอน การตรวจหลักฐานและรับมอบตัวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 9  
พฤษภาคม 2564     

3. ตรวจสอบใบมอบตัวกับเอกสารที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 น ามาแสดงให้ถูกต้องและเก็บเอกสารแนบกับใบมอบตัวและลงลายมือชื่อในใบมอบตัว   

4. รับมอบตัวนักเรียนตามรายชื่อนักเรียนทุกคนที่มามอบตัวโดยให้ผู้ปกครองลง
ลายมือชื่อต่อหน้ากรรมการรับมอบตัว 

5. แจ้งจ านวนนักเรียนที่มามอบตัวเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการกรรมการรับสมัคร  
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่  12  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
        (นายจรัส  ค าอ้าย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งที่ 147/2564  ลงวันที่  12  เมษำยน 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ฉบับเพ่ิมเติม) 

 
 

กรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ณ ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

วันที่ ชั้น กรรมกำรตรวจหลักฐำน กรรมกำรรับสมัคร 
กรรมกำรรวบรวม

ข้อมูล / 
พิมพ์รำยชื่อ 

วันอาทิตย์ที่ ๒5  
เมษายน ๒๕๖4 

ม.๑ นางสาวทาริกา  อุดเทพ - 
- 

ม.๔ - - 
วันจันทร์ที่ ๒6
เมษายน ๒๕๖4 

ม.๑ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน - 
 

ม.๔ - - 
วันอังคารที่ ๒7   
เมษายน ๒๕๖4 

ม.๑ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม - 
 

ม.๔ - - 
วันพุธที่ ๒8  

เมษายน ๒๕๖4 
ม.๑ - - 

 
ม.๔ - นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 

 
 

กรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   
วันเสำร์ที่ 8 พฤษภำคม ๒๕๖4  

 เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมอินทนิล 
 

ชั้น ห้อง กรรมกำรรับรำยงำนตัว/มอบตัว 
ม.1/1  

หอประชุม
อินทนิล 

นางสาวทาริกา  อุดเทพ  
ม.1/2 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน  
ม.1/3 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  
ม.1/4 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย  

 


