
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

ที ่140/25๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1/25๖4    
                                                

                    ด้วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมก าหนดรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน  ปีการศึกษา            
25๖4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่  29  พฤษภาคม  2564  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              
วันอาทิตยท์ี่  30  พฤษภาคม  2564  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

    อาศัยประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้บริหารงานบุคคลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ           
ข้อ ๑  บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1                    
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1/25๖4  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายประสาน  กองทอง   ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์  ธรรมทอง  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเทพ  อ้นอมร   กรรมการ 
4. นางเรณ ู  นันททิพรักษ์  กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  จิกชาตรี   กรรมการ 
6. นายจรูญศักดิ์ รินสาธร   กรรมการ 
7. นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์  กรรมการ 
8. นายโกเมนทร์ นามวงษ์   กรรมการ 
9. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ควบคุม  
             ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมการจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
  1. นายสุเทพ  อ้นอมร   ประธานกรรมการ 
  2. นายนิติวุฒ ิ  แก้วรักษา  รองประธานกรรมการ 
  3. นายปรีชา  ปล้องยาง  กรรมการ 
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  4. นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
  5. นายไชยพงศ์  หวานเสร็จ  กรรมการ 
  6. นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์  กรรมการ 
  7. นายสิทธิผล  อูปแก้ว   กรรมการ 
  8. นายโกเมนทร ์ นามวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  - จัดท าป้ายข้อความ “ขอต้อนรับนักเรียนใหม่สู่บ้านหลังใหม่ ประจ าปีการศึกษา 25๖4”  

- ก ากับดูแลความสะอาดห้องเรียนที่รับมอบตัว  
- จัดโต๊ะเก้าอ้ีรับการรับมอบตัวนักเรียนตามผังที่ก าหนด 
 

3. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ 
  1. นายชาญชัย  ค าสีแก้ว   ประธานกรรมการ 
  2. นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
  3. นายสิทธิผล  อูปแก้ว   กรรมการ 
  4. นายขวัญชัย  หายหัตถี  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  -  จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ที่จ าเป็นตามท่ีก าหนด  

-  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม 
 

4. คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม 
  1. นายโกเมนทร์  นามวงษ์   ประธานกรรมการ    
  2. นางสุกัญญา  ศรีภูมิ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ 

4. นางวิไลวรรณ  ปริโพธิ์ตัง  กรรมการ 
  5. นางบรรจง  จ าปามาตย์  กรรมการ   
  6. นางหนูการณ ์ ประสิทธิ์นอก  กรรมการ 
  7. นางสุทธาสิน ี  กันยาสุด  กรรมการและเลขานุการ 
  8. นางสาวเกศทิพย์ จันทะเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  9. นางภรณ์นิพา  พรมวัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  - จัดหาเครื่องดื่มและอาหารกลางวันให้บริการกับคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

5. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
  1. นางอัจฉรา  จิกชาตรี   ประธานกรรมการ   
  2. นายจิระวัฒน์  นันททิพรักษ์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายธนาวินส ์  นันททิพรักษ์  กรรมการ 
  4. นายธาตร ี  พิมพ์บึง   กรรมการ 
  5. นายธีระสันต์  ประไกรวัน  กรรมการ 
  6. นายธงชัย  พรมลาย   กรรมการ 
  7. นายสายัน  พับพิมพ์สัย  กรรมการ 
  8. นายสราวุธ  ศรียางนอก  กรรมการ 
  9. นายอนุรัตน์  มุสิกเสถียร  กรรมการ 
  10. นายชาครีย ์  นาชิต   กรรมการ 
  11. นายภูวนันท์  สายกลาง  กรรมการ 
  12. นายสนธิยา  โพธิ์พร   กรรมการ 
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  13. นายส าเนียง  ประทุมวา  กรรมการ 
  14. นายไพรัชช์  นิลหล้า   กรรมการ 
  15. นายวรรณผล นาเพชร   กรรมการ 
  16. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
  17.นายมนตรี  สุดเฉลียว  กรรมการและเลขานุการ  
  18. นางสมบูรณ์  สมีพวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ก าหนดจุดรับ – ส่งนักเรียน โดยค านึงถึงหลัก   
               Social Distancing  และดูแลความปลอดภัยทั่วไป  ในวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2564       
               เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
  2. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดที่  6  ณ  จุดคัดกรอง จุดพักคอย แยกตามห้องที่มอบตัว       
               ดูแลนักเรียนไปยังจุดรับส่ง หลังการลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้นแล้ว โดยค านึงถึงหลัก Social   
              Distancing   
  3. จัดนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเพ่ือรับฟังค าชี้แจงในการการมอบตัว และลงทะเบียนเรียน                        
               ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา  2564 
 

6. คณะกรรมการด าเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) ตามแนวปฏิบัติของ  
    กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข   
  1. นายสุเทพ  อ้นอมร   ประธานกรรมการ 
  2. นายโกเมนทร์  นามวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุกัญญา  ศรีภูมิ   กรรมการ 
  4. นายไชยพงศ์  หวานเสร็จ  กรรมการ 
  5. นางสาวเกศทิพย์ จันทะเนตร  กรรมการ 
  6. นายสิทธิผล  อูปแก้ว   กรรมการ 
  7. นางภรณ์นิพา  พรมวัน   กรรมการ 
  8. นางสาวบุญพิพัฒน์ ประสิทธิ์นอก  กรรมการ 
  9. นางอรวรรณ  ธรรมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางวารุณี  โพธิลักษณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางยุวด ี  แก้วรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือแจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ  4 ทุกคน              
               ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
   2. ก าหนดจุดคัดกรอง และจุดพักคอยก่อนเข้าอาคารเพ่ือลงทะเบียนเรียน  โดยค านึงถึงหลัก   
               Social Distancing  ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีอุปกรณ์การล้างมือทุกจุดทางเข้า  
               มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่นักเรียนต้องใช้ลงทะเบียนและใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาถูพ้ืนที่สามารถ 
              ท าลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้ 
   3. คัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณาสุขในพ้ืนที่  
                ใกล้เคียงเพื่อดูแลและส่งต่อ 
   4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 

7. คณะกรรมการกลางรับเงินสมาคมฯ และรายได้สถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  1. นายอนันต์  ธรรมทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์  รองประธานกรรมการ 
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  3. นายพีระสันต์  ประไกรวัน  กรรมการ 
  4. นางพรธีรา  วะชะโก   กรรมการ 
  5.. นางปิยะนุช  ทีทา   กรรมการ 
  6. นางสาวก าไร  ซึ่งเสน   กรรมการ   
  7. นายชัชวาลย ์  วรรณาหาร  กรรมการ 
  8. นางสาวศุภนิตย ์ ปานาราช  กรรมการ 
  9. นางสาวนิชาภัทร มุมอภัย   กรรมการ 
  10. นางนิตยา  พรมเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 
  11. นางสาวปาณิศา จงเทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  - เตรียมรายชื่อนักเรียนให้คณะกรรมการน าไปรับเงินตามห้องที่ก าหนด   
   - เตรียมเอกสารการรับเงิน – ส่งเงินจากคณะกรรมการรับเงินที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- จัดเตรียมเงินไว้บริการแลกเปลี่ยนให้คณะกรรมการรับเงิน 
   - ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้นักเรียน 
8. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ,รับลงทะเบียนเรียน และวัดขนาดเครื่องแต่งกาย  ประกอบด้วย  

 ชั้น  ม.  1  วันเสาร์ที่   29  พฤษภาคม 2564      เวลา  08.00 – 12.00 น.   
ห้องที่  ชื่อ  -  สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
1/1 1. 

2. 
3. 

นางสุมาลี     ภูศรีอ่อน 
นางภาวิดา    นามเดช 
นางสุดาทิพย์   เถาว์ทิพย์ 

414  

1/1 1. 
2. 
3. 

นางมะลิวรรณ   พฤกษามาตย์ 
นางสุภารัตน์   พลยางนอก 
นางสาวประไพวรรณ   พุทธโฆษ์ 

421  

1/2 1. 
2. 
3. 

นายขวัญชัย   หายหัตถี 
นายปรีชา    ปล้องยาง 
นางรดา    กาลวิบูลย์ 

422  

1/2 1. 
2. 
3. 

นางสาววรฤทัย  ช านาญพล 
นายไชยพงศ์   หวานเสร็จ 
นางนงนุช   เตชะตานนท์   

423  

1/3 1. 
2. 
3. 

นายอนุรัตน์   มุสิกเสถียร 
นางเพ็ญพักตร์   ใจภักดี 
นางปราณี   สังข์น้อย 

424  

1/3 1. 
2. 
3. 

นางสาวคมคาย   เจริญอินทร์ 
นางสุดารัตน์   แก้วตาบรรเจิด 
นางมยุรี      อ้นอมร 

425  

1/4 1. 
2. 
3. 

นายธงชัย    พรมลาย 
นายธวัชชัย  ผลรุ่ง 
นางประภาวดี  นิ่มสังกัด 

431  

1/4 
 
 

1. 
2. 
3. 

นางมยุรัด    ปาปะกัง 
นางสาวณัฐญากานต์   บุญแสน 
นางสาววิภาวี   สมอหมอบ 

432 
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ห้องที่   ชื่อ – สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
1/5 1. 

2. 
3. 

นายสมชาติ  ตังคณิตานนท์ 
นางสาววชิราภรณ์  สอนประเทศ 
นางสาวนุจรี  พรมมนตรี 

433  

1/5 1. 
2. 
3. 

นางกรรณิการ์   แก้วนอก 
นายชวนา   ภสูิลิตร ์
นางสาวสดรุณี   หมื่นสีพรม 

434 
 

 

1/6 1. 
2. 
3. 

นายพนมเทียน  ท้าวนิล 
นายสุวัฒน์   วงศ์จันทร์ลา 
นางสาววาสนา  เชื้อแพง 

435  

1/6 1. 
2. 
3. 

นางระเพ็ญทอง  ท้าวนิล 
นางนฤมล   ไสยสาลี 
นางเบญจวรรณ  วงศ์จันทร์ลา 

436  

1/7 1. 
2. 
3. 

นางทิพย์พร    บุญประคม 
สมถวิล   รินสาธร 
นางสิยาพัฐ     นพรัตน์ 

437  

1/7 1. 
2. 
3. 

นายชาครีย์   นาชิต 
นายนิติวุฒิ   แก้วรักษา 
นางสาวกาญจนา  เทนอิสสระ 

523  

1/8 1. 
2. 
3. 

นายสายัน   พับพิมพ์สัย 
นางนิกร   ประวันตา 
นางหงส์หยก   บัวแสง   

525  

1/8 1. 
2. 
3. 

นางจินตนา  อิสรพงศ์ 
นางจันทิมา   ไปดี 
นางปราณี   มาตย์นอก 

526  

1/9 1. 
2. 
3. 

นางอรวรรณ  ธรรมทอง 
นายกษิภัท   อย่างบุญ 
นางสาวศศิมา  นันทิยเภรี 

527  

1/9 1. 
2. 
3. 

นายอานนท์     ไร่ขาม 
นายสินธุ์    สมีพวง 
นางสาวปฆรณี   พรมกันฑ์ 

528  

1/10 1. 
2. 
3. 

นายชุมพล   น้อยถนอม 
นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์ 
นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร์ 

531  

1/10 1. 
2. 
3. 

นายจักรพันธ์   ทองผาย 
นางยุพิน   ลุนบง 
นางสาวเสาวลักษณ์  โลสูงเนิน 

532  

1/11 
 
 

1. 
2. 
3. 

นายนนทวัฒน์  รัตนะศรี 
นางสาวสกุนีย์   พานสูงเนิน 
นางวิทชรียา   ทองผาย 

533 
 
 

 
 
 

/ห้องท่ี... 
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        ชั้น  ม.  4  วันอาทิตยท์ี่   30  พฤษภาคม  2564      เวลา  08.00 – 12.00 น.  

ห้อง  ชื่อ – สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
1/11 1. 

2. 
3. 

นายธนากร   เจริญชาลี 
นางปริศนา   ค าโคตร 
นางสาวหนึ่งฤทัย  พัชราชีวิน 

534  

1/12 1. 
2. 
3. 

นายวิรัตน์     หล่อค า 
นางสุจันทร์ญา   อุปแก้ว 
นางนงลักษณ์   ประไกรวัน 

535  

1/12 1. 
2. 
3. 

นายอภิเดช     ดาราษฎร์ 
นายพรหมพิริยะ  เมืองขันธ์ 
นางสาวดลศจี   มธุราพิลาศ 

536  

1/13 1. 
2. 
3. 

นายธนฤกต  โพธิลักษณ์ 
นางสาวอาระยา   มังคละ 
นางสาวเกศรา  เพิ่มพูล 

537  

1/13 1. 
2. 
3. 

นางวารุณี     โพธิลักษณ์ 
นางสาวกรรณิการ์   จันทร์ดา 
นางสาวเกศทิพย์    จันทะเนตร 

538  

ห้องที่  ชื่อ  -  สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
4/1 1. 

2. 
3. 

นายจักรี         ฦาชา 
นายพัศกร    ค าโคตร 
นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร 

414  

4/1 1. 
2. 
3. 

นางสาวขวัญเวียง   มะโนเครื่อง 
นางมลิวรรณ    ศรีบุญลือ 
นางสาวชื่นกมล  เทินไพร 

421  

4/2 1. 
2. 
3. 

นายธาตรี    พิมพ์บึง 
นางสุกัญญา   ศรีภูมิ 
นางมินทิราพร  มีสัจ 

422  

4/2 1. 
2. 
3. 

นายยุทธชัย   แก้วเกิดเคน 
นายธนาวินส์   นันททิพรักษ์ 
นางสาวศิริญญา  เซ็นกลาง 

423  

4/3 1. 
2. 
3. 

นายธีระสันต์   ช่วยรักษา 
นายธาตรี   พิมพ์บึง 
นางสุภานันท์  นามวงษ์ 

424  

4/3 1. 
2. 
3. 

นางวันชยาภรณ์  นันททิพรักษ์ 
นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์ 
นางสาวไอยริณรัตต์   วังขันธ์ 

425  

4/4 
 
 

1. 
2. 
3. 

นายพีรเดช   เสนไสย 
นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน ์
นางสาวจรินทร์พร   ค าคอน 

431 
 
 

 
 
 

/ห้องท่ี... 
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ห้อง  ชื่อ – สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
4/4 1. 

2. 
3. 

นางมยุรี   เสนไสย 
นายเวียงชัย  จรรยาศรี 
นางสาวพรทิพย์   สุพรรณ 

432  
 

4/5 1. 
2. 
3. 

นายสุรชัย   สุขร ี
นางปิยะนุช   ทีทา 
นางสาวพิมพ์ชนก   มณีทัพ 

433  

4/5 
 
 

1. 
2. 
3. 

นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์ 
นางสาวโสรยา   แก้วทุม 
นางสาวชลดา   เมืองสิทธิ์ 

434 
 
 

 
 
 

4/6 1. 
2. 
3. 

นายนิวัฒน์   ธรรมมา 
นางสาวนวภัทร   ตระกูลพร 
นางสาวนราวัลย์     ไชอ ุ

435  

4/6 1. 
2. 
3. 

นางสาวสุรีย์ลักษณ์  สาระฤทธิ์ 
นางศิตาพร   ธรรมมา 
นางสาวเจียระไน    อุปทา 

436  

4/7 1. 
2. 
3. 

นายจักริน   งานไว 
นางอ านวยพร  ชนม์นภัทร 
นางจิตตวีร์    จรัญวัน 

437  

4/7 1. 
2. 
3. 

นายจรัส     ที่รัก 
นางสาววรารัตน์   ศรีบุดดา 
นางวิชริญฎา   พรมเย็น 

523  

4/8 1. 
2. 
3. 

นายสราวุธ   ศรียางนอก 
นางสาวปิยะวรรณ  มุลาลี 
นางยุวดี    แก้วรักษา 

525  

4/8 1. 
2. 
3. 

นายชาญชัย  ค าสีแก้ว 
นางศิริพร    เหง้าศรี 
นางสาวบุญพิพัฒน์   ประสิทธิ์นอก 

526  

4/9 1. 
2. 
3. 

นางสุชีลา   สุจิตรกุล 
นางสมบูรณ์   สมีพวง 
นางสาวปริศนา  หายหัตถี 

527  

4/9 1. 
2. 
3. 

นายทัตเทพ  อภิเดชชาชัย 
นางภรณ์นิพา   พรมวัน 
นางมุตจรินทร์  ดีทะเล 

528  

4/10 1. 
2. 
3. 

นายธัชกร   ชนม์นภัทร 
นางสาวกัญชลิตา   วงศ์จารย์ 
นางสาวสุภาพร  ผลสนอง 

531  

4/10 
 
 

1. 
2. 
3. 

นายสันติชัย   พรหมศิลา 
นายรัตนชาติ    รัตนสมบัติ 
นางสาวกุลธิดา   ปัญญาธร 

532 
 
 

 
 
 

/ห้อง... 
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 กรรมการคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
  - เวลา 07.30 น. รับเอกสารการมอบตัวที่ฝ่ายวิชาการ ได้แก่  
   1. แบบบันทึกประวัตินักเรียน 
   2. เอกสารการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information 
System : LEC) ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - รับนักเรียนหน้าเสาธง 
  - น านักเรียนไปห้องที่ก าหนด 
  - มอบเอกสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมเอกสารคืนวิชาการทันที 
 กรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   - เวลา  07.30 น. รับใบเสรจ็/เอกสารทางการเงินที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   - เวลา  08.00 น. ให้ไปถึงห้องท่ีก าหนด  
  - รับเงินลงทะเบียนจากผู้ปกครอง เขียนใบเสร็จรับเงิน น าเงินส่งที่งานการเงินทันที  
 กรรมการคนที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
  - เวลา 07.30 น. รับเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (น.ส.บรรจนา  วรรณพฤกษ์) ดังนี้ 
   1. เอกสารการวัดขนาดเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน, ชุดลูกเสือ เนตรนารี,รองเท้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4  
   2. แบบบันทึกข้อตกลง(MOU)   
   3. แบบลงทะเบียนไทยชนะ 
  - ดูแลให้ค าแนะน าผู้ปกครองก่อนขึ้นอาคารเรียน 
   - เมื่อไปถึงห้องที่ก าหนดมอบเอกสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกให้เรียบร้อย ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
  - ด าเนินการวัดขนาดเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน, ชุดลูกเสือ เนตรนารี , รองเท้านักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4  
   - น าส่งข้อมูลการวัดขนาดเครื่องแต่งกายนักเรียน,แบบบันทึกข้อตกลง (MOU), 
แบบลงทะเบียนไทยชนะ ที ่(น.ส. บรรจนา  วรรณพฤกษ์)หลังเสร็จสิ้นภารกิจโดยทันที 

ห้อง ชื่อ – สกุล ห้องที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
4/11 1. 

2. 
3. 

นายวุฒิไกร  ปิดตาฝ้าย 
นายสิทธิพล   อุปแก้ว 
นางสุกัลยา  แววไธสง 

533  

4/11 1. 
2. 
3. 

นายธนรัตน์   นามเดช 
นายสมชาย   แพทย์มด 
นางหมอกฟ้า   ที่รัก 

534  

4/12 1. 
2. 
3. 

นายวรวุธ   อัครกตัญญู 
นางสาวพัฒทิรา   โคตศิริ 
นางสาวกัญญา   โทด ามา 

535  

4/12 1. 
2. 
3. 

นางสาวธัญญารัตน์  คามวุฒิ 
นางศุพรรณี    ศรีโยธา 
นางสาววิภาภรณ์  อ่างบุญมี 

536  

/9. คณะกรรมการ... 
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9. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  1. นางเรณู   นันททิพรักษ์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางดรุณณ ี  ดีจะมาลา  กรรมการ 
มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะน าเกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน  
            การช าระเงินให้กับนักเรียน  ระดับชั้น  ม. 1   และ ม. 4 
 

10. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ"  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ประกอบด้วย 
  1. นางอัจฉรา  จิกชาตรี   ประธานกรรมการ 
  2. นายจิระวัฒน์  นันททิพรักษ์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายธนาวินส ์  นันททิพรักษ์  กรรมการ 
  4. นายธาตร ี  พิมพ์บึง   กรรมการ 
  5. นายจรัส  ที่รัก   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นายธีระสันต์  ช่วยรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   ด าเนินการจัดท า  QR Code แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   
             พร้อมรับลงทะเบียน แพลตฟอร์ม  "ไทยชนะ” 
   

11. คณะกรรมการประสานงานวิชาการ และสแกนข้อมูลบัตรประตัวประชาชนนักเรียน 
      เพื่อจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประกอบด้วย 
  1. นายจรูญศักดิ์  รินสาธร   ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา  ประดับวัน  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสมันตชิดา ฦาชา   กรรมการ  
  4. นางสาววรรนภิา กองมี   กรรมการ 
  5. นางปาริฉัตร์  เมฆะสุวรรณดิษฐ์  กรรมการ 
  6. นายณัฐพล  พานนนท์  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวสุรีภรณ ์ คนรู้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่   - จัดเตรียมเอกสารฝ่ายวิชาการส าหรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
    - เก็บบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 ช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง 
ที่จุดพักคอยเรียงตามห้องมอบตัว 
    - สแกนบัตรประจ าตัวประชาชนในโปรแกรม PIS Check in  
    - รวบรวมบัตรประจ าตัวประชาชนที่สแกนแล้วส่งคืนนักเรียนที่ห้องมอบตัว 
 

12. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการวัดขนาดเครื่องแต่งกายนักเรียน  ประกอบด้วย 
       1. นายอนันต์  ธรรมทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์  รองประธานกรรมการ 
  3. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี  กรรมการ 
  4. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดขนาดเครื่องแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   
           ก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลฯ  ภายในวันที่  30 พฤษภาคม  2564 
 
 
 
 

/13. คณะกรรมการ... 
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13. คณะกรรมการเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และข้อมูลเครื่องแต่งกายนักเรียน   
     ประกอบด้วย 
  1. นายอนันต์  ธรรมทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวบรรจนา วรรณพฤกกษ์  กรรมการ 
  3. นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ ์  กรรมการ 
  4. นางสาวยุพเรส แสงบัวท้าว  กรรมการ 
  5. นายสมชาย  แพทย์มด  กรรมการ 
  6.นายวรวัฒน ์  ทิพย์วัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. รับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และข้อมูลการวัดขนาดเครื่องแต่งกายของนักเรียน  
         ในวันที่  29 – 30 พฤษภาคม  2564  เวลา  12.00 น.  
   2. กรอกข้อมูลขนาดเครื่องแต่งกายของนักเรียนตามแบบฟอร์มที่ต้นสังกัดก าหนด โดยให้แล้วเสร็จ 
                 ภายในวันที่  1  มิถุนายน  2564 
   3. กรอกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จและส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนด 
 

14. คณะกรรมการงานดูแลควบคุมความสะอาด และฆ่าเชื้อห้องรับมอบตัว  ประกอบด้วย 
  1. นายสุเทพ  อ้นอมร   ประธานกรรมการ 
  2. นายสนั่น  วะชะโก   กรรมการ 
                    3. นายไพบูลย์  อูปแก้ว   กรรมการ 
                    4. นายคม  สายหยุด  กรรมการ 
                    5. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก  กรรมการ 
                    6. นายวัชรพงษ์  ท าประเสริฐ  กรรมการ 
                    7. นายสมศักดิ์  โคตน ู   กรรมการ 
                    8. นายอนันต์  เหล่าธนู   กรรมการ 
                    9. นายทว ี  ด้วงชมภู   กรรมการ 
                  10. นายวานิช  อรัญมาลา  กรรมการ 
                  11. นายไพรัช  อูปแก้ว   กรรมการ 
                  12. นายสุเมธ  วะชะโก   กรรมการ 
                  13. นายเดชา  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
                  14. นายโกเมนทร์  นามวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
                  15. นายไชยพงศ์  หวานเสร็จ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามห้องรับมอบตัวและบริเวณท่ีผู้ปกครองและนักเรียนใช้บริการ 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบด้วย 
ความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 

   สั่ง   ณ   วันที่    21   พฤษภาคม   พ.ศ.   25๖4 
 
 

 
(นายประสาน    กองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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ก าหนดการรายงานตัวและรับลงทะเบียนนักเรียนใหม่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันเสาร์ที่  29  พฤษภาคม  2564 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันอาทิตย์ที ่30  พฤษภาคม  2564 
******************************************************** 

สิ่งท่ีผู้ปกครองนักเรียนต้องเตรียม 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน  1 ฉบับ   
3. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา     จ านวน  1 ฉบับ (กรณีไม่มีให้ใช้สูติบัตรแทน) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา   จ านวน  1 ฉบับ (กรณีไม่มีให้ใช้สูติบัตรแทน) 
6. ส าเนา ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร 
7. เงินค่าลงทะเบียน ม. 1 และ ม.4 คนละ 3,500 บาท (ยกเว้นนักเรียน ม.4 โควตาโรงเรยีนเมืองพลพิทยาคมเดิม) 
***เอกสารทุกฉบับให้เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
*** กรุณาน าปากกาสีน้ าเงินมาด้วยตนเองเพ่ือกรอกเอกสาร 

เวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ 
07.30 น. – 08.00 น.   1. ผู้ปกครองเดินทางถึงโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ผู้ปกครอง 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน )  

2. ผู้ปกครองให้จอดรถบริเวณหน้าโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองอรุณ  
3. ผู้ปกครองที่เดินทางโดยจักรยานยนต์ให้จอดรถที่โรงจอดรถหลัง                  
   ห้องฝ่ายปกครองผู้ปกครองเดินทางเข้าประตู 1 (ป้อมยาม)  
4. ผู้ปกครองและนักเรียนรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ 
   ร่างกาย  และลงทะเบียน ไทยชนะ QR-Code ส าหรับผู้ทีม่ีโทรศัพท์มือถือ,                 
    ลงลายมือชื่อในแบบบันทึกไทยชนะกรณีผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ 
5. ผู้ปกครองเดินทางไปตามห้องท่ีก าหนด  
6. กรรมการคนที่ 3 ดูแล แนะน าผู้ปกครองขึ้นอาคาร 

08.00 น. – 12.00 น.   1. กรรมการคนท่ี 1 รอรับนักเรียนที่จุดพักคอยบริเวณหน้าเสาธง 
2. นักเรียนเดินทางไปที่จุดพักคอยบริเวณหน้าเสาธงตามที่นั่งที่ก าหนด 
3. นักเรียนรับฟังค าชี้แจง 
4. กรรมการคนที่ 1 รับนักเรียนจากหน้าเสาธงไปยังห้องที่ก าหนด 
5. ผู้ปกครองกรอกเอกสาร ดังนี้ 
    5.1 แบบบันทึกประวัตินักเรียน 
    5.2 เอกสารการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center 
information System : LEC) ประจ าปีการศึกษา 2564 
    5.3 แบบบันทึกข้อตกลง(MOU)   
    5.4 แบบลงทะเบียนไทยชนะ 
    5.5 นักเรียนวัดขนาดเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน ,ชุดลูกเสือ เนตรนารี ,รองเท้านักเรียน 

12.00 น.  - ลงทะเบียน QR-Code เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงเรียน  กรณีมีโทรศัพท์มือถือ / ส าหรับผู้ลง
ลายมือในแบบบันทึกไทยชนะให้ลงทะเบียนตามห้องที่ก าหนด/ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ    วันเสาร์ที่   29  พฤษภาคม  2564 แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
  วันอาทิตย์ที่  30  พฤษภาคม  2564 แต่งกายด้วยเสื้อสีแดง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 


