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คำสั่งโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 

ที่ ๑๑/ ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

........................................................................ 
 

ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ที่ ศธ ๐๔๓๓๘/ว ๕๓๖๘ เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล ที่ ศธ ๐๔๓๓๘/ว ๕๔๗๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดปฏิทินการ
รับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕             
รับมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕  และรับมอบตัวนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและ          
รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าทีใ่หค้ำปรึกษา อำนวยความสะดวก ติดตาม และแก้ปัญหา 
ในการดำเนินการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
                  ๑.๑  นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา       ประธานกรรมการ 
       ๑.๒  นายวินิจ เส้งเสน  

   ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา            รองประธาน 
   ๑.๓  นางอาภร ทินนิมิตร 

   ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา            กรรมการ 
   ๑.๔  นางสุภาพ สังข์สงฆ์ 

   ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา    กรรมการ 
   ๑.๕  นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง 

   ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา    กรรมการ 
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   ๑.๖  นายร่อเก็ม ทวีโสะ  
   ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา        กรรมการและเลขานุการ 

   ๑.๗  นางจุรรีัตน์ มูลติไชย                                                           
  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           ๒.  คณะกรรมการจัดทำเอกสาร  มีหน้าที่ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร รับรายงานตัวและ 
รับมอบตัวนักเรียน ได้แก่ ระเบียบการ ใบสมัคร ใบมอบตัว หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและจัดพิมพ์รายช่ือ
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประกอบด้วย 
                ๒.๑  นางจุรีรตัน์ มูลติไชย 

  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา    ประธานกรรมการ 
     ๒.๒  นายร่อเก็ม ทวีโสะ 

  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา    กรรมการ 
     ๒.๓  นางพฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ 

  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
   ๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  มีหน้าที่ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์      
การรับสมัครนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทางเว็บไซด์ของโรงเรียน และบันทึกภาพกิจกรรม  
ประกอบด้วย 

   ๓.๑  นายวินิจ เส้งเสน   
 ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา    ประธานกรรมการ 

   ๓.๒  นายสทุธิพงษ์  นนทตุ์ลา 
 ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา    กรรมการ 

   ๓.๓  นางสาวกนกพร นิลละออ    
 ครูอัตราจ้างโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ติดต้ังเครื่องเสียง ติดต้ัง
บอร์ดประกาศ สำหรับการประชาสัมพันธ์โรงเรียน รับสมัคร รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ประกอบด้วย    

  ๔.๑  นายวินิจ เส้งเสน 
ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา    ประธานกรรมการ 

  ๔.๒  นายสิโรตม์ เกิดทิพย์ 
ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา    กรรมการ 

  ๔.๓  นายทนิภัทร เหมือนกู้ 
ครูอัตราจ้างโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   กรรมการ 
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   ๔.๔  นายวิชัย ชัยยุทธวิโรจน์ 
นักการโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา   กรรมการ 

   ๔.๕  นายอนุสรณ์ เขตเทพา 
พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา  กรรมการ 

   ๔.๖  นางสมพร ไชยคีร ี
 แม่บ้านโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   กรรมการ 

   ๔.๗  นายมฮูำหมัด รอดกุบ  
ครูอัตราจ้างโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   กรรมการและเลขานุการ                         

๕. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน  มีหน้าที่รับสมัครและตรวจหลักฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  สรุปผลการรับ
นักเรียนในแต่ละวันรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ ประกอบด้วย  
       ๕.๑  วันพุธที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

  ๑)  นางสาวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา   
      ๒)  นายสิโรตม์ เกิดทิพย์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
      ๓)  นางจุรีรตัน์ ต้ินสั้น          ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
       ๕.๒  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
                       ๑)  นางจีรนลย์  สังข์แก้ว ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
            ๒)  นางสลักจิต วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
               ๓)  นายประโสบ เวชกะ ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
       ๕.๓  วันศกุรท์ี่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
                       ๑.  นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
            ๒.  นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
       ๕.๔  วันเสาร์ที่  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
                       ๑.  นางสมพร แก้วสด          ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
      ๒.  นางสุภาพ สังข์สงฆ ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา 
          ๕.๕  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
                       ๑.  นางวันดี ชัยปาน             ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา          
      ๒.  นางอุไรวัลย์ วรจินต์                  ครโูรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา  
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  ๖.  คณะกรรมการรับรายงานตัว รับมอบตัวนักเรียน และรบั-จ่ายเงิน  มีหน้าที่รับรายงานตัว  
รับมอบตัวนักเรียน และจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๕ 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในวันที ่๓ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียน
หาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา  ประกอบด้วย 
   ๖.๑  นายร่อเก็ม ทวีโสะ 
                     ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                        ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นางสาวอาภร ทินนิมิตร 
                     ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา          กรรมการ 
   ๖.๓  นางสุภาพ สังข์สงฆ ์
                     ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา         กรรมการ 
   ๖.๔  นางจุรีรตัน์ มูลติไชย 
                     ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา       กรรมการและเลขานุการ 

รับรายงานตัว รับมอบตัว และจัดเก็บเงนิบำรุงการศึกษา  ประกอบด้วย 

ระดับชัน้ รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน จัดเก็บเงนิบำรุงการศึกษา 
 

ระดับช้ัน ม.๑ 
 

 

กลุ่มที ่๑ 
๑. นางรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์ 
๒. นางนัทยา ประชุมชนะ 
๓. นางพฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ         
 

 
๑. นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ 
๒. นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา 
๓. นางสาวนันทภัค โสพิกุล    
 
 
   
 
 

กลุ่มที่ ๒           
๑.  นางจีรนลย์ สังข์แก้ว 
๒.  นางสุนี เหล็บบินหละ 
๓. นายทินภัทร เหมือนกู้ 
  

นักเรียนสมัครใหม ่
ระดับช้ัน ม.๑   

 

๑. นางสลักจิต วงศ์จันทร์   
 

ระดับช้ัน ม.๔ 
 

๑. นายสุทธิพงษ์ นนท์ตุลา 
๒. นายมูฮำหมัด รอดกุบ 
 

๑. นางสุภาพ สังข์สงฆ์ 
 
 
 นักเรียนสมัครใหม ่

ม.๔ 
๑. นายสิโรตม ์เกิดทิพย์ 

  



5 
 

  ๗.  คณะกรรมการจำหนา่ยอุปกรณ์การเรยีน  มีหน้าที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที ่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.    
ประกอบด้วย     
   ๗.๑  นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง 
                      ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                  ประธานกรรมการ 
   ๗.๒  นางสมพร แก้วสด 
                      ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                 กรรมการ 
   ๗.๓  คณะกรรมการนักเรียน                                         กรรมการ 
   ๗.๔  นางสาวจุรีรัตน์ ต้ินสั้น 
                      ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา             กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  คณะกรรมการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร และจัดสายรถรับ-ส่งนักเรียน และ
รับลงทะเบียนนักเรียนน่ังรถรับ-ส่งของโรงเรียน ประกอบด้วย  
   ๘.๑   นายวินิจ  เส้งเสน 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                    ประธานกรรมการ 
    ๘.๒  นายประโสบ  เวชกะ 
                      ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                     กรรมการ 
        ๘.๑   นางวันดี  ชัยปาน 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  คณะกรรมการงานพยาบาล  มีหน้าทีจ่ัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรการการแพร่ระบาดเช้ือโค
วิด 19 พร้อมรายงานข้อมูลและประสานงานผู้เก่ียวข้องรับทราบ ประกอบด้วย  
   ๙.๑   นายวินิจ เส้งเสน 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                    ประธานกรรมการ 
    ๙.๒  นางอุไรวัลย์ วรจินต์ 
                      ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                     กรรมการ 
        ๙.๑   นายวรากร สุวรรณท้าว 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                    กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๐.  คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าทีจ่ัดทำแบบประเมิน ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย 
     ๑๐.๑   นางสลักจิต  วงศ์จันทร์ 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา            หัวหน้า 
              ๑๐.๒  นางจุรีรตัน์  มูลติไชย 
                       ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจรญิราษฎร์พิทยา                 ผู้ช่วย 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดผลดีกับทางราชการสืบไป 
 
        ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   ๒๘   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 


