
 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 

ที ่  61 /2563 
เรื่อง  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2563  

………………………………………………………………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  ได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 แล้วนั้น โดยก ำหนดรับรำยงำนตัว  และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ใน
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 9.30 น - 16.00 น . และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันเสำร์ที่
13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 9.30 น. – 12.00 น. ณ. หอ้งประชุมโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 9 / 2546 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจบังคับ
บัญชำลูกจ้ำงประจ ำ ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 และค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 44 
/ 2549 เรื่องกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 23 มกรำคม 
พ.ศ. 2549  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียน ดังนี้ 
 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

 1. นำยประสำน   โชติมน  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสุนันท์     ชลพิทักษ์ กรรมกำร 
  3. นำยจ ำลอง  พรมเสน  กรรมกำร 

4. นำยนิวัฒน ์  จันทร์จิตวิริยะ กรรมกำร 
  5. นำยจรัล     งำมสม  กรรมกำร 
  6. นำงพรธนำวดี  เพ็ชรมุข  กรรมกำร 
  7. นำงรำตรี  ชูวิทย์  กรรมกำร 
  8. นำยอุดร   ข ำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  9. นำงจิตติมำ  ข ำคม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ดูแล กำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ 
 
 2. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่

1. นำงศศินำ  ไทยสำย   หัวหน้ำ 
 2. นำงจิตติมำ  ข ำคม    ผู้ช่วย 

3. นำยนิรุต  มีเกิด   ผู้ช่วย 
4. นำงอ ำภำพร  คณะแพง  ผู้ช่วย 
5. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เจริญศิลป์  ผู้ช่วย 



 6. นำยกฤตพล  กันทิยะ   ผู้ช่วย 
 7. นำยสรวิชญ ์  ค ำหลวง   ผู้ช่วย 
 8. นำยสำมำรถ  เรือนอุไร  ผู้ช่วย 
 9. นำยปรำโมทย์  ดีจู   ผู้ช่วย 
 10. นำยสนั่น  เจือจันทร์  ผู้ช่วย 
 11. สภำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ผู้ช่วย 

12. นักกำรภำรโรงทุกท่ำน   ผู้ช่วย 
  

มีหน้าที ่ จัดเสถำนที่ รับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 3. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
  1. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร   หัวหน้ำ 

2. นำยนิรุต  มีเกิด    ผู้ช่วย 
3. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เจริญศิลป์   ผู้ช่วย 
4. นำยเจริญ  บุญจันทร์   ผู้ช่วย 
5. นำงสำวมัลธิกำ ถนอมนวล   ผู้ช่วย 
6. นำงสำวอ ำภำพร คณะแพง   ผู้ช่วย 
7. นำงจิตติมำ  ข ำคม    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียน  รวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน  และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
 
 4. คณะกรรมการรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน และตรวจสอบเอกสาร 
    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1  
   1.นำงจันทนำ      ธรำพรสกุลวงศ์  

2. นำงสำวสโรชำ   กวำวภิวงศ์ 
3. นำงสำวขนิษฐำ วรรณสอน  
4. นำงสำวณัฐรีภรณ์ ถนอมนวล  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2  
   1. นำยกฤตพล     กันทิยะ   

2. นำงสำวมัลธิกำ   ถนอมนวล 
3. นำงสำววรรณวลัย ซิว 
4. นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มฟ้ำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3  
1.นำงสดับ     พรมเสน   
2.นำงวิไลพร     สิงห์ครำม 
3. นำงสำวขนิษฐำ วรรณสอน  
4. นำงสำวณัฐรีภรณ์ ถนอมนวล  



ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4  
1.นำงประทุมกำญจน์   จิตบรรจง    
2. นำงสำวศิริวรรณ พำนตะสี 
3. นำงสำววรรณวลัย ซิว 
4. นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มฟ้ำ 
 

    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1    

1. นำงอนันต์      บัวเพ็ง   
2. นำงสำวศรีนวล   หลวงแนม 
3. นำงสำวขนิษฐำ วรรณสอน  
4. นำงสำวณัฐรีภรณ์ ถนอมนวล  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2    
1. นำยนิวัฒน ์  จันทร์จิตวิริยะ 
2. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เจริญศิลป์ 
3. นำงสำววรรณวลัย ซิว 
4. นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มฟ้ำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3   
1. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร 
2. นำงสำวอ ำภำพร คณะแพง 

   3. นำยสำมำรถ  เรือนอุไร   
   4. นำยปรำโมทย์  ดีจู    
   5. นำยสนั่น  เจือจันทร์   

 
มีหน้าที ่ 1. รับรำยงำนตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 และ 4  

 2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และกำรกรอกข้อมูลมอบตัว  
 3. จ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบ พร้อมเก็บหลักฐำน และแจกอุปกรณ์กำรเรียน 

  
4. คณะกรรมการฝ่ายรับช าระเงินระดมทรัพย์ และอุปกรณ์การเรียน 

  1. นำงรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร  หัวหน้ำ 
  2. นำงรำตรี  ชูวิทย์   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวมำลี  มั่นคง   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวศิริวรรณ พำนตะสี  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสุนิสำ  นุธิกูล   ผู้ช่วย 
  6. นำยปัทพงษ์  นักธรรม   ผู้ช่วย 
 
 มีหน้าที ่รบักำรช ำระเงินระดมทรัพย์ และจ ำหน่ำยกระเป๋ำนักเรียน 
 



5. คณะกรรมการฝ่ายรับช าระเงินประกันชีวิต 
 1. นำงสำวสุภำภรณ ์ บัวกล้ำ   หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวดำรำรัตน์ รื่นรส   ผู้ช่วย 
 3. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร  ผู้ช่วย 
 4. นำงจิตติมำ  ข ำคม   ผู้ช่วย 

  
มีหน้าที ่รับกำรช ำระเงินประกันอุบัติเหตุ  
 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมชุดพละ  และเสื้อวิถีพุทธ  ( วัดขนาด ไซน์ )  

  1. นำยจรัล  งำมสม   หัวหน้ำ 
  2. นำยประสิทธิ์  ล้นเหลือ   ผู้ช่วย 
  3. นำงพิชญำ  งำมสม   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวสิริรัตน ์ บัวผัน   ผู้ช่วย 

5. นำงสำวภัทรำภรณ์ พลธีระ   ผู้ช่วย 
  

มีหน้าที ่ วัดขนำดชุดพละ  และเสื้อวิธีพุทธ  ตำมรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  
  

7. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง 
 1. นำงณัชชำ  ทองนำมอญ  หัวหน้ำ 
 2.. นำงสำวภัทรำภรณ ์ พลธีระ   ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวสิริรัตน ์ บัวผัน   ผู้ช่วย 
 4. นำงสรวีย ์  สกุลไพรพัฒนำ  ผู้ช่วย 

5. นำงสำวขนิษฐำ วรรณสอน  ผู้ช่วย  
6. นำงสำวณัฐรีภรณ์ ถนอมนวล  ผู้ช่วย  
7. นำงสำววรรณวลัย ซิว   ผู้ช่วย 
8. นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มฟ้ำ   ผู้ช่วย 
9. เจ้ำหน้ำที่ อสม. ต ำบลบ้ำนไร่ 
 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้ำงมือ ส ำหรับคัดกรองผู้ที่เข้ำร่วมประชุมทุกคน 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง 

  1. นำยรุ่งศักดิ์  สร้อยสน  หัวหน้ำ 
4. นำยเกียรติศักดิ์     ไทยสำย   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่  จัดเครื่องเสียง  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรมอบตัว และรำยงำนตัว  

 



9. คณะกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

1. นำงณัชชำ  ทองนำมอญ  หัวหน้ำ 
2. นำยเจริญ  บุญจันทร์  ผู้ช่วย 
3. นำยเอกสิทธิ์  ข ำรอด   ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่  บันทึกภำพกิจกรรม  และจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม 
  

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
  1. นำงรำตรี  ชูวิทย์   หัวหน้ำ 
  2. นำงรุจิรัตน์  รัตนเพ็ชร  ผู้ช่วย 
  3. นำงเพ็ญสิริ  มิ่งไม้   ผู้ช่วย 
  4. นำงสรวีย ์  สกุลไพรพัฒนำ  ผู้ช่วย 

5. นำงสำวขนิษฐำ วรรณสอน  ผู้ช่วย  
6. นำงสำวณัฐรีภรณ์ ถนอมนวล  ผู้ช่วย  
7. นำงสำววรรณวลัย ซิว   ผู้ช่วย 
8. นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มฟ้ำ   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ ำดื่ม อำหำรว่ำงให้กับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ร่วมประชุม   
 

 11. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
  1. นำยกฤตพล  กันธิยะ   หัวหน้ำ 
  2. นำยประสิทธิ์  ล้นเหลือ   ผู้ช่วย 
 3. นำยสำมำรถ   เรือนอุไร  ผู้ช่วย   
  4. นำยปรำโมทย์  ดีจู   ผู้ช่วย   
  5. นำยสนั่น  เจือจันทร์  ผู้ช่วย  
  

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถำนที่ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถของผู้ปกครอง  
 

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  1. นำงจิตติมำ  ข ำคม   หัวหน้ำ 
  2. นำยนิรุต  มีเกิด   ผู้ช่วย 

3. นำงสำวอ ำภำพร คณะแพง  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เจริญศิลป์  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสุมิตรำ ไชยลังกำร  ผู้ช่วย 
  6. นำงศศินำ  ไทยสำย   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สรุปและรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

 



 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เกิดผลดีต่อนักเรียนและ

ทำงรำชกำร 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  26  พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 
 
 
            ( นำยประสำน  โชติมน ) 
                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

ปีการศึกษา 2563 
 

วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
9.00 น.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1  และ 1/2 พร้อมกันที่ห้องประชุม 
9.30 น.    นำยประสำน    โชติมน    กล่ำวตอนรับนักเรียนใหม่ 
    นำยอุดร  ข ำคม    

- ชี้แจงกำรมอบตัว กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรช ำระเงิน 
- กำรรับอุปกรณ์กำรเรียนและหนังสือเรียน 

10.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 และ 1 / 2  
- รำยงำนตัว  และส่งเอกสำร หลักฐำนกำรรำยงำนตัว 
- ช ำระเงินระดมทรัพย์ กระเป๋ำนักเรียน และประกันอุบัติเหตุ   
- รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน  
- สั่งชุดพละ เสื้อวิถีพุทธ  

12.00 น.   เสร็จกิจกรรม    
 
วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
13.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 และ 1/4 พร้อมกันที่ห้องประชุม  
13.30 น.   นำยประสำน    โชติมน    กล่ำวตอนรับนักเรียนใหม่ 
    นำยอุดร  ข ำคม    

- ชี้แจงกำรมอบตัว กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรช ำระเงิน 
- กำรรับอุปกรณ์กำรเรียนและหนังสือเรียน 

14.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 และ 1 / 2  
- รำยงำนตัว  และส่งเอกสำร หลักฐำนกำรรำยงำนตัว 
- ช ำระเงินระดมทรัพย์ กระเป๋ำนักเรียน และประกันอุบัติเหตุ   
- รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน  
- สั่งชุดพละ เสื้อวิถีพุทธ  

16.00 น.   เสร็จกิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
9.00 น.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 - 4/3 พร้อมกันที่ห้องประชุม 
9.30 น.    นำยประสำน    โชติมน    กล่ำวตอนรับนักเรียนใหม่ 
    นำยอุดร  ข ำคม    

- ชี้แจงกำรมอบตัว กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรช ำระเงิน 
- กำรรับอุปกรณ์กำรเรียนและหนังสือเรียน 

10.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 - 4 / 3  
- รำยงำนตัว  และส่งเอกสำร หลักฐำนกำรรำยงำนตัว 
- ช ำระเงินระดมทรัพย์ กระเป๋ำนักเรียน และประกันอุบัติเหตุ   
- รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน  
- สั่งชุดพละ เสื้อวิถีพุทธ  

12.00 น.   เสร็จกิจกรรม    
 
 

 
รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียน 

 
1. เงินระดมทรัพย์  1,700  บาท 
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ   150  บาท 
3. ค่ากระเป๋านักเรียน   250  บาท  
4. ค่าชุดพละ ม.ต้น    370  บาท 
5. ค่าชุดพละ ม.ปลาย   380  บาท 
6. ค่าเสื้อวิถีพุทธ    180  บาท 

รวม ม.ต้น  2,650   บาท 
รวม ม.ปลาย  2,660   บาท 

 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 
รำยกำร มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 210 230 
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 450 500 
 


