
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนลำดยำววิทยำคม 
ที ่122 /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร รับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

…………………………………………………….. 

                   ด้วยโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับสมัครแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 สอบวัดความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศิลป์-ภาษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศผล
ห้องเรียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บโรงเรียนลาดยาววิทยาคม (http://www.latyao.ac.th/ ) ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 - 9  มิถุนายน 2564 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564  
         เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ      
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 1.1 นายไพบูลย์   เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 

 1.2 นางชลดา   สมัครเกษตรการ  รองประธานกรรมการ 

 1.3 นายชัยฤทธิ์   สงฉิม   กรรมการ 

 1.4 สิบเอกฉัตรมงคล  สูงเนิน   กรรมการ 

 1.5 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  กรรมการ 

 1.6 นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกในการรับรายงานตัวนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 2.1 นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ   รองประธานกรรมการ 

 2.3  นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  กรรมการ  

 2.4 นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค  กรรมการ 

 2.5 นางสาวศิมาภรณ์  อุบัติ   กรรมการ 
 2.6  นางสาวณัฐภรณ์  ชื่นดอนกลอย  กรรมการ 
 2.7 นางสาวหทัยรัตน์  วิสิทธิเขตกรรม  กรรมการและเลขานุการ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzbT1-e_YAhUhT48KHXNXANIQjRwIBw&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw2_D9savr1UZmXMzYvJsxlc&ust=1516861050779825
http://www.latyao.ac.th/
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มีหน้ำที ่  1. วางแผนการด าเนินการประกาศผลการจัดห้องเรียน รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
      2. จัดเตรียมเอกสารการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้พร้อม และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
      3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกคณะ 
      4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียน  
       3.1 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
  วันอังคำร ที ่8 มิถุนำยน 2564   
      - ช่วงเช้ำ   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ม. 1/1 - ม. 1/3  ณ โดมอเนกประสงค์ 
                         - ช่วงบ่ำย  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ม. 1/4 -  ม.1/5   ณ โดมอเนกประสงค์ 
   
 

 
  
 
 

ชั้น กรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา 
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง 
3. นางสาวนิชาภา แย้มกุล 
4. นางสาวอารียา เกิดเมฆ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

1. นางสาวภารด ี เกิดวาระ 
2. นายธันยรัตน์                เฉยชาญ 
3. นายภราดร บัวปอน 
4. นางสาวรังสิยา               แนวสวย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

1. นางสาวธนิดา ทิพย์เสน 
2. นางสาวอาริยา              เนียมค า 
3. นางศุภมาศ                  พูลจิตร์ 
4. นางสาวสุภาวด ี กุสุโมทย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

1. นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 
2. นางจุรีพร                     ผาผ่อง 
3. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์
4. นางสาววนิดา ปาทาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

1. นางสาวสิริพร พันธุ 
2. นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ 
3. นางกาญกนก           ไชยฉิม 
4. นางสาวอารยา              ค าพวง 
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  วันพุธ ที่ 9 มิถุนำยน  2564   
      - ช่วงเช้ำ   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ม.1/6 - ม. 1/8    ณ โดมอเนกประสงค์ 
                         - ช่วงบ่ำย  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ม.1/9 - ม. 1/10   ณ โดมอเนกประสงค์ 
        

ชั้น กรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 

1. นางสาวนิชาภา แย้มกุล 
2. นางสาวอารียา เกิดเมฆ 
3. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 

1. นายภราดร บัวปอน 
2. นางสาวรังสิยา               แนวสวย 
3. นางสาวภารด ี เกิดวาระ 
4. นายธันยรัตน์                เฉยชาญ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

1. นางศุภมาศ                  พูลจิตร์ 
2. นางสาวสุภาวด ี กุสุโมทย์ 
3. นางสาวธนิดา ทิพย์เสน 
4. นางสาวอาริยา              เนียมค า 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 

1. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์
2. นางสาววนิดา ปาทาน 
3. นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 
4. นางจุรีพร                     ผาผ่อง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 

1. นางกาญกนก           ไชยฉิม 
2. นางสาวอารยา              ค าพวง 
3. นางสาวสิริพร พันธุ 
4. นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ 

  
 3.2 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
   วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนำยน 2564  
      - ช่วงเช้ำ   เวลา 09.00 – 12.00 น.    ห้องเรียนวิทย์-คณิต ม.4/1 – ม.4/3 
                                                                         ณ โดมอเนกประสงค์ 
                         - ช่วงบ่ำย  เวลา  13.00 – 16.00 น. ห้องเรียนวิทย์-คอมพิวเตอร์ ม.4/4         
                                                                         ห้องเรียนศิลป์-ภาษา ม.4/5 
                                                                         ณ โดมอเนกประสงค์ 
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ชั้น กรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัว 

ห้องเรียนวิทย์-คณิต 
ม. 4/1 

1. นายศุภชัย พุ่มขจร 
2. นางสาววิภา กุมุท 
3. นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล 
4. นายภูธเนศ                   จั่นเจริญ 

ห้องเรียนวิทย์-คณิต  
ม. 4/2 

1. นายปราโมทย์ พูลเกิด 
2. นายสมเกียรติ ส าเภารอด 
3. นางสาวกัญญาณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ 
4. นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร์ 

ห้องเรียนวิทย์-คณิต  
ม. 4/3 

1. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ ์
2. นายศุภณัฐ        วงศ์กระจ่าง 
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงศ์ 
4. นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ 

ห้องเรียนวิทย์-คอมพิวเตอร์ 
ม. 4/4 

1. นางอดิภา ศรีพูล 
2. นางสาวมาลินี เกศธนากร 
3.นางสาวนิชากร               สมนึก 
4.นางพิมพ์ใจ                   สุวรรณ์ 

ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 
ม. 4/5 

1. นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล 
2. นายภูธเนศ                   จั่นเจริญ 
3. นายศุภชัย พุ่มขจร 
4. นางสาววิภา กุมุท 

 

 วันศุกร์ ที ่11 มิถุนำยน 2564  
       เวลำ 09.00 – 12.00 น.  ห้องเรียนกีฬา  ม.4/6        
                             ห้องเรียนอุตสาหกรรม-คหกรรม ม. 4/7   
                                                          ณ โดมอเนกประสงค์ 

ชั้น กรรมกำรรับรำยงำนตัว และมอบตัว 

ห้องเรียนกีฬา 
ม. 4/6 

1. นางสาวกัญญาณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ 
2. นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร์ 

3. นายปราโมทย์ พูลเกิด 
4. นายสมเกียรติ ส าเภารอด 

ห้องเรียนอุตสาหกรรม -
คหกรรม 

1. นายธรณินทร์ สิงห์วงศ์ 
2. นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ 
3. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ ์
4. นายศุภณัฐ        วงศ์กระจ่าง 
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มีหน้ำที ่  1. รับรายงานตัวนักเรียน พร้อมตรวจสอบเอกสารมอบตัวนักเรียน (ต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
เอกสารทุกฉบับ) ให้ถูกต้องครบถ้วน 
   2. กรณีท่ีนักเรียนไม่มีเอกสารส าเนา ปพ.1 มาแสดงในวันมอบตัว ให้คุณครูผู้รับมอบตัวแจ้งนักเรียนให้
มาติดต่องานทะเบียนก่อนรับมอบตัว 
   3. ส่งมอบเอกสารให้กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ โดยเรียงเอกสารตามล าดับและเรียงเลขที่
เข้าแฟ้มตามล าดับ 
   4. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ เก็บเงินบ ารุงการศึกษา น าส่งเงินการเงิน      
4. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์ 
 4.1 นายปริวัตร   ศรสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายภูวดล   สายสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางสาวมาลินี  เกศธนากร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงบริเวณโดมอเนกประสงค์และบริเวณหอประชุมรวมใจให้เรียบร้อยพร้อม 
              ใช้งาน 
 2. บันทึกวีดีโอ/ภาพถ่าย ไว้เป็นหลักฐาน 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
 5.1 สิบเอกฉัตรมงคล  สูงเนิน   ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสัจจา   วัดเกี้ยวพงษ์  รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายทองเริ่ม   เหล่ากสิกิจ  กรรมการ 
 5.4 นายพินิจ   หมั่นเกตุ   กรรมการ 
 5.5 นายประจวบ   แรงเขตกรรม  กรรมการ 

 5.6 นายเกรียงศักดิ์  จีนเหียน   กรรมการ 

 5.7 นางกนกวรรณ  โตปิยะ   กรรมการ 

 5.8 นายสมบัติ   ดาราแจ้ง  กรรมการ 
 5.9 นายพิเชษฐ์   อันเตวาสิก  กรรมการ 
 5.10 นายมนูญ   วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
 5.11 นายอรรถพล  ฉวีอินทร์  กรรมการ 
 5.12 นายภราดร   บัวปอน   กรรมการและเลขานุการ 
 5.13 นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 1. จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มารายงานตัว และมอบตัว บริเวณโดม
อเนกประสงค์ และหอประชุมรวมใจ  
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. คณะกรรมกำรคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ดูแลควำมสงบเรียบร้อย และประชำสัมพันธ์ 
 6.1 นายชัยฤทธิ์   สงฉิม   ประธานกรรมการ 
 6.2 นายธรณินทร์    สิงห์วงศ ์  รองกรรมการ 
 6.3 นายนิลรัตน์   พ่ึงพา   กรรมการ 
 6.4 นายปิยะวัฒน์    เฉลิมวุฒิกุล  กรรมการ 
 6.5 นายศุภณัฐ         วงศ์กระจ่าง  กรรมการ 
 6.6 นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์   กรรมการ 
 6.7 นางสาวณิชากร   สมนึก   กรรมการ 

6.8 นายวานิช   ยาเพ็ชรน้อย  กรรมการ 
6.9 นางสาววริราคณา  เปรมจิตต์  กรรมการ 
6.10 นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย  กรรมการ 

 6.11 นายชวลิต   เลากสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
6.13 นางสาววนิดา  ปาทาน   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  1. ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนและผู้ปกครองที่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 เพ่ือคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน  
   2. จัดสถานที่จอดรถให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีเห็นสมควร 
            3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7. คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์ 
 7.1 นางสาวณัฐปภัสร์       ศรีตะลหฤทัย  ประธานกรรมการ 
 7.2 นายวานิช     ยาเพ็ชรน้อย  รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายวีรชาติ               สายวงค ์  กรรมการ 
 7.4 นางสาวณิชากร          สมนึก   กรรมการ 

7.5 นางสาวอรวรรณ        ธวัชวงษ ์  กรรมการ 
7.6 นายปิยะวัฒน์           เฉลิมวุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับรายงานตัว และมอบตัว ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณ 
โดมอเนกประสงค์ โดยรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564       
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ตามก าหนดการ 
   2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. คณะกรรมกำรงำนกำรเงินและพัสดุ 
 8.1 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  ประธานกรรมการ 

8.2 นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
 8.3 นางสาวกัญญณัฐ      พงษ์ฐณวัฒน์   กรรมการ    
 8.4 นายวุฒิชัย             สุวรรณรินทร์  กรรมการ 
 8.5 นางสาววิภา             กุมุท   กรรมการ  
 8.6 นางสาวญาณิดา  สร้อยสุวรรณ  กรรมการ 
 8.7 นางสาวสิริพร           พันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่1. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และพัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
 9.1 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางสาวกัญญณัฐ      พงษ์ฐณวัฒน์  กรรมการ 
 9.4 นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล    กรรมการ   
 9.5 นางสาวหทัยรัตน์  โพธิ์ม่วง   กรรมการ 
 9.6 นางสาวสิริพร           พันธุ   กรรมการ  
 9.7 นายปวงไทย             ประสมพงษ์  กรรมการ 
 9.8 นางสาวนริศรา   ตรีสังข ์   กรรมการ 
 9.9 นางสาววิภา    กุมุท   กรรมการ 
 9.10 นางสาวญาณิดา  สร้อยสุวรรณ  กรรมการ 
 9.11 นางสาวกุญช์ญาณ์    ศรีพิพัฒน์  กรรมการ 
 9.12 นางสาวณัฐภรณ์        ชื่นดอนกลอย  กรรมการ 
 9.13 นางสาวชัญญานุช      ปัญญาศิริกุล  กรรมการ 
 9.14 นางสาววนิดา       ปาทาน   กรรมการ 

9.15 นางสาววิไลพร          วงษ์มี   กรรมการ 
9.16 นางสาวสุภาวดี       กุสุโมทย์   กรรมการ  

 9.17 นายนายวุฒิชัย            สุวรรณรินทร์           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 1. ด าเนินการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนร้านค้าสวัสดิการ  
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรตรวจรับเอกสำรยืนยันตัวตนนักเรียนผ่ำนระบบออนไลน์  
 10.1 นายอนิรุทธ์   พูนวิวัฒน์  ประธานกรมการ 
 10.2 นางสาววริษา  ทรัพย์ส าราญ  รองประธานกรรมการ 
 10.3 นางสาวนริศรา  ตรีสังข ์   กรรมการ 
 10.4 นายภูมิศักดิ์  คงจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
          10.5 นางสาววิไลพร  วงษ์มี   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 1. จัดเตรียมระบบการยืนยันตัวตนและตรวจสอบเอกสารนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่      
               21-25 พฤษภาคม 2564 

           2. ประกาศรายชื่อห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 
               26 พฤษภาคม 2564 โดยจัดท าลิงค์แล้วน ามาเผยแพร่หน้าเว็บของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
                   http://www.latyao.ac.th/  ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 

http://www.latyao.ac.th/
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11. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
11.1 นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์  ประธานกรรมการ 

 11.2 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  รองประธานกรรมการ 
 11.3 นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค  กรรมการ 
 11.4 นางสาวศิมาภรณ์      อุบัติ   กรรมการ 
 11.5 นางสาวหทัยรัตน์  วิสิทธิเขตกรรม  กรรมการ 
 11.6 นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมแบบประเมินผล และประเมินผลการด าเนินงานพร้อมรายงานสรุปเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม 
เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
           ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
หากมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี 
      
           สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                ( นายไพบูลย์   เขียนประเสริฐ ) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ก ำหนดกำร 

รำยงำนตัวและมอบตัว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2564 

************************* 
วันที่ 8-9  มิถุนำยน  2564      รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          
วันที่ 10-11 มิถุนำยน 2564     รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงรับรำยงำนตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้น วันที่ เวลำ ห้อง สถำนที่ 

ม.1 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. ม.1/1 – ม.1/3 ณ โดมอเนกประสงค์ 

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. ม.1/4 – ม.1/5 ณ โดมอเนกประสงค์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. ม.1/6 – ม.1/8 ณ โดมอเนกประสงค์ 
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. ม.1/9 – ม.1/10 ณ โดมอเนกประสงค์ 

ม.4 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. ม. 4/1 – 4/3  ณ โดมอเนกประสงค์ 

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. ม.4/4 – ม.4/5 ณ โดมอเนกประสงค์ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. ม.4/6 – ม.4/7 ณ โดมอเนกประสงค์ 

                     เอกสำรที่นักเรียนต้องจัดเตรียมมำในวันรำยงำนตัวและมอบตัว 

 โดยจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
1. ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน (นักเรียนสำมำรถดำวน์โหลดใบมอบตัวจำกหน้ำเว็บโรงเรียนเพื่อน ำมำกรอกข้อมูลได้  
กรณีที่นักเรียนดำวน์โหลดใบมอบตัวไม่ได้ นักเรียนสำมำรถรับใบมอบตัวและกรอกข้อมูลในวันรำยงำนตัวและมอบตัว)   
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                              จ านวน   1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน                     อย่างละ  1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. สูติบัตรนักเรียน                                             จ านวน   1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนบิดำ                     อย่างละ  1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนมำรดำ                           อย่างละ  1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนและพำมำมอบตัว กรณีที่ไม่ใช่บิดำหรือมำรดำ 
                                                                                             อย่างละ  1  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                                                                                
8. ส าเนาใบมรณบัตรบิดา มารดา (ถ้ำมี)             อย่างละ  1  ฉบับ 
   *** กรณีเอกสารรายการใดไม่มีหรือหาไม่ได้ ให้นักเรียนยื่นเอกสารเท่าที่มี  โดยทางงานทะเบียนจะน ามาตรวจสอบ 
และแจ้งให้ทราบว่าเอกสารของนักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้หรือไม่ 

สิ่งส าคัญ  กรณีที่นักเรียนคนใดไม่มี ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) มำยื่นในวันรำยงำนตัว และมอบตัว   
ให้คุณครูที่ปรึกษำปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คุณครูยังไม่ต้องรับมอบตัวนักเรียน และแจ้งให้นักเรียนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ท่ีจุดรับเรื่อง ณ โดมอเนกประสงค์  
2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วว่ำนักเรียนสำมำรถมอบตัวได้ เจ้ำหน้ำที่จะมีใบแจ้งให้คุณครูที่ปรึกษำ 

ด ำเนินกำรรับมอบตัวนักเรียนต่อไป 


