เอกสารประกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ตัวชีวัดย่อยที 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O33 การเปดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการ
ไทยในเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ซึง่ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดทาเอกสารรายงานฉบับนี้
เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นการ
ด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน
ตามภารกิจของหน่วยงานในการร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน ตามภารกิ จ ของหน่ว ยงาน หวัง เป็นอย่ างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับ นี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ส่วนที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการรับนักเรียน
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมความสามารถนักเรียน

ส่วนที่ ๑
มาตรการการเป็นโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
……………………………………………….
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น กรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 3/1 ก าหนดว่ า ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้ อ งใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
การศึ ก ษา ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการด าเนิ น งาน ตามแนวนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงได้กาหนดมาตรการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ และตามความเหมาะสม
ดังนี้
๑.๑ การมีส่ว นร่ว มในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จะนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึง ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กาหนดทางเลือก และตัดสินใจ
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางหรือทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน โดยมุ่งผลสาเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา
การพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุด
กระบวนการ
/2. สานักงานเขต.......

-2๒. สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กาหนดกรอบขั้นตอน และ
วิธีการดาเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ บริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจสาคัญ หรือยุทธศาสตร์สาคัญอย่างชัดเจน
และครอบคลุม
๒.๒ กาหนดแนวทางกระบวนการในการให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วม แนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน ความถี่/ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ หรือตัวชี้วัด /ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๓ จัดให้ผู้แทนหรื อแต่งตั้งกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานจากกลุ่มผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การกาหนดแผนงาน หรื อโครงการ ตามภารกิ จ ที่วิ เคราะห์ ไ ว้ใ นข้อ ๒.๑
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการสารวจความคาดหวังหรือความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
๒.๖ จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ นงานของการมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิจ แผนการด าเนิน งาน
ผลการสารวจ ข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ส่วนที่ ๒
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษา

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
---------------------------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 7 ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประจาปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึง ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายนิยม หัศนี
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายเฉลิม จันทร์พงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายกาจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสุคนธ์ เทพณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
--------------------------------------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กําหนดการติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการ
ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัย
และการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการนี้
เพื่อให้การดําเนินการติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ อํานวยการ กํากับ ติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําและแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ ประกอบด้วย
1.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.4 นายจักรกฤษณ์ ศิริวฒ
ั น์
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.5 นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมการ
1.6 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ
1.7 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตพิงกัน มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิงกัน ประกอบด้วย
2.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ รองประธานคณะกรรมการ
2.2 นางสาวประไพ พิกุลผล
2.3 นางสุคนธ์ เทพณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
2.4 นายกําจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
2.5 นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
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3. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตสิมิลัน มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตสิมิลัน ประกอบด้วย
3.1 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
3.2 นางณัฐญาพร เสวตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
รองประธานคณะกรรมการ
3.3 นายนิยม หัศนี
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน กตปน. กรรมการ
3.4 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
3.5 นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี ประกอบด้วย
4.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
4.2 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
รองประธานคณะกรรมการ
4.3 นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กตปน. กรรมการ
4.4 นายเฉลิม จันทร์พงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
4.5 นางเพลินตา รักษ์กําเนิด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
4.6 นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ ประกอบด้วย
5.1 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
5.2 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
รองประธานคณะกรรมการ
5.3 นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
5.4 นางสาวจุติมา ฉลองกุล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
5.5 นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มกําลังความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตพิงกัน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
๒. นางสาวประไพ พิกุลผล
๓. นายกําจร อุทัยวจนพันธ์
๔ นางสุคนธ์ เทพณรงค์
๕.นายไกรสร สุทธิประภา
วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียน
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ทุ่งโพธิ์วิทยา
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ดีบุกพังงาวิทยายน
สตรีพังงา
ทับปุดวิทยา
เกาะยาววิทยา

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๐.๐๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
๑. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้

กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตสิมิลัน
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
๒. นายธีระชล ยอดชู
๓. นายนิยม หัศนี
๔. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
๕. นางนันทกานต์ บุรพชนก

วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายชื่อคณะกรรมการ
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ตะกั่วป่าคีรีเขต
กะปงพิทยาคม
ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ท้ายเหมืองวิทยา

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้

กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
๒. นางเพลินตา รักษ์กําเนิด
๓. นายปัญญา หัตถิ
๔. นายเฉลิม จันทร์พงศ์
๕. นายยุทธนา อินทรคุ้ม
๖. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียน

ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
กะทู้วิทยา
วีรสตรีอนุสรณ์
เชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
เมืองถลาง

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้

กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
๒. นางจันทณา ช่วยชนะ
๓. นางสาวจุติมา ฉลองกุล
๔. นายจรูญ อมฤตโกมล
๕. นางสาววราภรณ์ เต็มราม
วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียน
สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์
กะเปอร์วิทยา
พิชัยรัตนาคาร
สตรีระนอง
ปากจั่นวิทยา
กระบุรีวิทยา
ละอุ่นวิทยาคาร

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ส่วนที่ ๓
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
...........................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดใหการรับรองสิทธิในการจัด
การศึกษาแกภาคสังคมและประชาชน โดยกําหนดวานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
(รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
3. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
4. นายวัฒนา จินดาพล ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
5. นายจิระพงษ วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
7. นายไกรสร
สุทธิประภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางนันทกานต บุรพชนก
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่

1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ วางกรอบแนวทางและแกไขปญหา ตาง ๆ ในการจัดทําแผนการจัด
การศึกษา จัดทําเครื่องมือ การวัดและประเมินผล พรอมทั้งจัดทําแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
/2. พิจารณา…

-22. พิจารณา กลั่นกรอง แกไข ปรับปรุง เสนอแนะกรอบแนวทางในประเด็นที่มีความจําเปน
และสําคัญในแตละชวงระยะเวลาของระดับการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน กอนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
3) กํากับ นิเทศติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตามหลักการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธีการเครื่องมือและหลักฐานรองรอยการเรียนรูที่หลากหลาย รายงานการประเมินผลการจัด
การศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
...........................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดใหการรับรองสิทธิในการจัด
การศึกษาแกภาคสังคมและประชาชน โดยกำหนดวานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน ประกอบดวย
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
(รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
3. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
4. นายวัฒนา จินดาพล ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
5. นายจิระพงษ วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
6. ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
7. นายไกรสร
สุทธิประภา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางนันทกานต บุรพชนก
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่

1. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ วางกรอบแนวทางและแกไขปญหา ตาง ๆ ในการจัดทำแผนการจัด
การศึกษา จัดทำเครื่องมือ การวัดและประเมินผล พรอมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน
/2. พิจารณา…

-22. พิจารณา กลั่นกรอง แกไข ปรับปรุง เสนอแนะกรอบแนวทางในประเด็นที่มีความจำเปน
และสำคัญในแตละชวงระยะเวลาของระดับการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน กอนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
3) กำกับ นิเทศติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตามหลักการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธีการเครื่องมือและหลักฐานรองรอยการเรียนรูที่หลากหลาย รายงานการประเมินผลการจัด
การศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ส่วนที่ ๔
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานการรับนักเรียน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่ 66
วันที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 16.25 น.

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 66/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการดําเนินงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2565
------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตั ถุประสงคตามที่นโยบายกําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการ
ดําเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2565 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่รับผิดชอบ
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ทุกทาน
กรรมการ
๑.4 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
กรรมการ
๑.5 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะทํางานประสานและตรวจเยี่ยม ติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา
2565 มีหนาที่ ประสานและตรวจเยี่ยม ติดตามการ ดําเนินงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา
๒๕65 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
2.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๒.2 นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รอง ผอ.สพม.พงภกรน
รองประธานกรรมการ
2.5 นางนันทกานต บุรพชนก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.6 นายไกรสร สุทธิประเภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางสาววราภรณ เต็มราม ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
2.8 นางสาวจุติมา ฉลองกุล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
2.9 นางเพลินตา รักษกําเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
2.10 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
2.7 นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
กรรมการ

-22.8 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
2.9 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหผทู ี่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ ๖๗ /25๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65
------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาพั งงา ภูเ ก็ ต ระนอง จึ งแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยป ระสานงานการรับ นักเรีย น
ปการศึกษา ๒๕65 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา รับเรื่องรองทุกข
รองเรียนตาง ๆ วินิจฉัย สั่งการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกทาน
กรรมการ
1.4 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.5 ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
๑.6 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.7 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.8 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการประจําศูนยการรับสมัครนักเรียน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่อยูประจําศูนยการรับนักเรียนเพื่อใหบริการรับสมัครนักเรียนที่ไมมีเรียนและ
ประสงคจะใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดหาที่เรียนใหในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ ในระหวางวันที่ 2 – 5 เมษายน 2565
2. ดําเนินการพิจารณาจัดการที่เรียนใหแกนักเรียนที่แจงความประสงคไว
3. รายงานผลการดําเนินการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพื่อ
ดําเนินการประกาศผลการจัดหาที่เรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2565 รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน
2565 ณ โรงเรียนที่จัดให
/๒.๑ คณะกรรมการ….

-2๒.๑ คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดพังงา
สถานที่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบดวย
๑) นายจักรกฤษณ ศิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กรรมการ
3.) ผูอ ํานวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
กรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา
กรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมการ
7) ผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
8) นางเพลินตา รักษกําเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชวยเลขานุการ
๒.2 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ ณ ศูนยประสานงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ศูนยประสานงาน
สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย
๑) นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2) ผูอํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กรรมการ
3) ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
กรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงเรียนกะทูวิทยา
กรรมการ
7) ผูอํานวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยา “จุติ-กองอนุสรณ”
กรรมการ
8) ผูอํานวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
กรรมการ
9) นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวลิสา คงสีลัง เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูช วยเลขานุการ
11) นางสาวจิตติภัทท ถนัดชาง เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูชว ยเลขานุการ
1๒) นางสาวสุรีย กางยาง
เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูชวยเลขานุการ
๒.3 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
สถานที่ ณ ศูนยประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร ประกอบดวย
๑) นายนรินธรณ เซงล้ํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
/ ๓) ผูอํานวยการ…..
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๓) ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนกะเปอรวิทยา
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงเรียนละอุนวิทยาคาร
กรรมการ
7) ผูอํานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
กรรมการ
8) ผูอํานวยการโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
กรรมการ
9) นายธีระชล ยอดชู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
11) นางสายฝน ไคลนาค เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕65

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 38/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรั บนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายเสนอ
๒. นางสาววราภรณ
๓. นางสาวซูไฮนี
๔. นางสาวสมศรี
๕. นายพรอนันต
๖. นางสุธาทิพย
7. นางสาวภาวิณี
8. นางสาวทิพยวัลย
9. นางสาวสุดารัตน
10. นางสาวยุภาภรณ
11. นางสาวนุชฎา
12. นางปวริศา
13. นายเดชาพัชร

นิ่งราวี
ราชิม
สะอิ
หมาดสตูล
ลือสกุล
ชวยสองเมือง
ทองแดง
พนานาคุม
รนทะพาน
เพชรขาว
ลายไธสง
แสงขาว
สมหมาย

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่…

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัง ภูเก็ต ระนอง
ที่ 37/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนปการศึกษา ๒๕๖5
………………………………………………………………………………
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการการรั บนั กเรี ยนระดั บโรงเรีย น ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับ นักเรีย นระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่ อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ของโรงเรี ย นปากจั่ นวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนั กเรี ย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัง ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2565 ประกอบดวย
๑. นางดวงพร
๒. นางสิริพร
๓. นางสุธิดา
๔. นางสาวจินตนา
๕. นายนิตยา
๖. นางวรนุช
๗. นางสาธิต
๘. นางสาวนนธิญา
๙. วาที่รอยตรีประภาพร
๑๐. นางธารรริน
๑๑. นางสุนันท

รอดคุม
พิทักษธรรมณี
หนูทอง
ขําอวม
พรหมจิตร
ศานติประพันธ
เกตุแกว
ชูมี
พรประภา
ไพโรจน
มงคลศิลป

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ...

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 36/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
...............................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรั บนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นละอุ นวิ ทยาคาร เปน ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เดื อ น มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ
รักรวม
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางธิราภรณ
คนหมั่น
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางขวัญตา
ใจดี
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวทิพยวรรณ ทับแบน
ครู
กรรมการ
๕. นายนริศร
เพชรกลัด ครู
กรรมการ
๖. นางสาวนิรุสนีย
เจะบู
ครู
กรรมการ
๗. วาที่ รต.อดิศักดิ์ จันทรมณี
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวนุจญมา สํามะเนี๊ญะ ครู
กรรมการ
๙. นางสาวธัญญา
ธราพร
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวขวัญดาว เหมียนซวน ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวแสงอรุณ สงเคราะห ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาววิภาวิณี คําแสนราช ครู
กรรมการ
๑๓. นางสาวรัตนาภรณ เธียรธีรศานต ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวพิมพา กาหลง
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ …

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 35/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะเปอรวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บเขตพื้น ที่ การศึ กษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวสุรียรัตน
๒. นางวาสนา
๓. นางแนงนอย
๔. นางสาวพัชรี
๕. นางสาวฑัณฑิกา
๖. นายจเรวัฒน
๗. นางกัลญารัตน
๘. นายพรศักดิ์
๙. นางสาวปริยากร

พัฒนเธียร
คงแกว
เกตุสิงห
พิณแกว
หนูแปน
รักษา
คงกัลป
คงแกว
เกตุแกว

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 34/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
.................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิ น การรับ นักเรีย น ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เดื อ น มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวประภาพรรณ
เพ็ชรประสมกูล ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาสนา
คงศรี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายมานะ
สามเมือง
ครู
กรรมการ
๔.นางสาวอัจฉราวรรณ
พันธฉลาด
ครู
กรรมการ
๕.นายมณฑล
นฤนาถ
ครู
กรรมการ
๖.นายวรัทภพ
ชํานินา
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวกนกพร
เสบสบาย
ครู
กรรมการ
๘. วาที่รอยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ
ครู
กรรมการ
๙. นางสาววิรุณการณ
มากกลาย
ครู
กรรมการ
๑๐. นายนนทวัฒน
ถิ่นสาคู
ครู
กรรมการ
๑๑ นางสาวพจนี
หมื่นละมาย
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวรัตติกา
เจะเตะ
ครู
กรรมการ
๑๓. นายเตชทัต
ไพรินทร
ครู
กรรมการ
/๑๔...

-๒๑๔. นายฟยซอล
๑๕.นางสาวนันทิชพร

วิเศษศาสน
เสมพืช

ครู
ครู

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 33/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเมืองถลาง เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เดื อ น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายพิเชษฐ
๒. นางณัฏฐธิดา
๓. นางสายชล
๔. นางสาวอัจฉรี
๕. นางสาวนิศารัตน
๖. นางสาวนฤนงค
๗. นายปรัชญา
๘. นางสาวปภรรษ
๙. นางสาวอุษารัตน
๑๐.นางบุศราคัม

ถนอมวรรณ
อุมาจิ
สงแสง
สิริเสมอภาค
ถนอมนา
คลายชะเอม
ละงู
ภิรมยญา
อามุตตาภรณ
เรืองดํา

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 32/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
.............................................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนั กเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนั กเรี ยน ระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะทูวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายสนิท
๒. นายศุภกิจ
๓. นายจักรพันธ
๔. นางสาวชวัลรัตน
๕. นายภานุ
๖. นางดวงพร
๗. นางสาวพนิดา
๘. นายวิรยุทธ
๙. นางสาวรัชดา
๑๐. นายสุวรรณชัย
๑๑. นายวีระชาติ
๑๒. นายธีรพล
๑๓. นางสาวรัตนาภรณ
๑๔. นายเอกชัย
๑๕. นางสาวกิติญา

รอดเซ็น
ชํานาญกิจ
อุดทะดาดวง
เมืองมูล
องศารา
กุลวรางกูร
ดําแกว
ศักดา
ดําคงแสง
เพ็งสง
ศรีนิล
เพ็ชรสวี
เชื่องยาง
หนูหลง
ฆังคะจิตร

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้...

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนัก เรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 31/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 256๕
.................................................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕
โดย
กําหนดใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-กอง อนุสรณ” เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายวิชัย
๒. นางสาวอรพรรณ
๓. นายอรุษ
๔. นางสาวปยะนุช
๕. นางสาววรันลักษณ
๖. นายยุทธนา
๗. นางสาวศุชาตา
๘. นายสุรศักดิ์
๙. นางสาวสุดารัตน
๑๐. นางสาวอณุภา
๑๑. นายเชี่ยวชาญ
๑๒. นางอัฎนา
๑๓. นางสาวกฤติยา
๑๔. นางสาวกัลยา
๑๕. นางสาวสุจิตรา
๑๖. นายณรงคกร
๑๗. นางสาวอรุณาวตี

สุริพล
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
อาสนวิเชียร รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
เกื้อเพชร
ครู
กรรมการ
ชวยชนะ
ครู
กรรมการ
ภูพึ่ง
ครู
กรรมการ
ดีมาก
ครู
กรรมการ
ปลวาสน
ครู
กรรมการ
ฉิมเรือง
ครู
กรรมการ
สวางภิภพ
ครู
กรรมการ
จันทรปาน
ครู
กรรมการ
ไพรพฤกษ
ครู
กรรมการ
เดชพิชัย
ครู
กรรมการ
ปริยานุชพรหมา ครู
กรรมการ
จันทรเพ็ชร
ครู
กรรมการ
ทองทิพย
ครู
กรรมการ
ขาวเกื้อ
ครู
กรรมการ
ศรีสมุทร
ครู
กรรมการ
/๑๘...

-๒–
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวศิริขวัญ
นายเอกพงศ
นางสาวชนิตา
นายสิทธิชัย
นายกฤษกร
นางสาวธวรรณญรัษฐ
นางสาวปริสา
นางสาวหัทยา

เถาวพงศ
นาคะ
รัตนบุรี
แกวศรีทอง
ชุมดี
กิจศิลป
หนูอนิ ทร
อินตะ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียน เปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหา เรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ ๒๕๖5 .ศ.มกราคม พ 31

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข(
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 30/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
------------------------------------------ตามที่สักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การรั บ นั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนทายเหมืองวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วั น ที่ 21 เดื อน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายรัชพล
ทองเกื้อ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันดี
สงากอง
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางวรรณณา
หมุนขํา
ครู
กรรมการ
๔. นายอนุทิน
หมึกแดง
ครู
กรรมการ
๕. นายนันทวิทย นิ่มจงจิตร
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวณฤดี
เคนดวงจันทร ครู
กรรมการ
๗. นายธรรมนูญ
บุรพชนก
ครู
กรรมการ
๘. นายสุชาติ
ทองเกื้อ
ครู
กรรมการ
๙. นางเรณู
กูเขียว
ครู
กรรมการ
๑๐. นายสงัด
จิตสวาง
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวญาณิกา ผลงาม
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวลดาวัลย นันทบุตร
ครู
กรรมการ
๑๓. นายจิรายุ
แซตั้ง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔. นายอโนชา
ปาลคะเชนทร ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวป.สลิล พรหมนิล
ครูผูชวย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้…

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนเพื่อ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กําชับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 29/ ๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นทั บ ปุ ดวิทยา เปน ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายดลยวัฒน
สันติพิทักษ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายเจษฎา
ศรีวิเศษ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพุฒิมา จั้นศิลา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นายอุบล
เจริญฤทธิ์
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวณิชา
ประกอบทรัพย ครู
กรรมการ
๖. นายสืบพงศ
ประสพมิตร ครู
กรรมการ
๗. นางนงนุช
ผลทวี
ครู
กรรมการ
๘. นายอนิรุทธิ์
ลิพอนพล
ครู
กรรมการ
๙. นางสาววรรณนี เขน็ดพืช
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาววันเพ็ญ สําคัญจิต
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวสายฝน คําเครื่อง
ครู
กรรมการ
๑๒.นางศศิมา
ทิพยสวัสดิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้…

-2ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหได
ขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 28/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเกาะยาววิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จังหวัดพังงา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21
เดื อ น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการรั บนั กเรี ยนระดั บโรงเรี ย น ป การศึ กษา ๒๕๖5
ประกอบดวย
๑. นายสนอง
๒. นางสาวสุธาสินี
๓. นางวิไล
๔. นายวิทยา
๕. นางกุลยา
๖.นางสาวรูกายะ

คลองสมุทร ผูอํานวยการโรงเรียน
เรืองดิษฐ
ครู
เครือบุตร
ครู
ดําสมุทร
ครู
กุลสัน
ครู
เจะมิง
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 27/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนทุงมะพราววิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางพรณภัทร
เอกนิพนธคงเส ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิมล
พรอมเพรียง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายวรเดช
ทองนอก
ครู
กรรมการ
๔. นายธนิต
อองสกุล
ครู
กรรมการ
๕. นางทิพวรรณ
พลพันธ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวอุไรพร
แชทอง
ครู
กรรมการ
๗. นายกัมปนาท
ขําแกว
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวศิริรัตน แสงมณี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวสุพรรณี ภักดี
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง
ที่ 26/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
………………………………………….
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖5 โดยกําหนด
ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบดวย
๑. นายพาหน
๒. นายฤทธิชัย
๓. นางสาวสายฝน
๔. นายบุญยง
๕. นายจีรเดช
๖. นายวงศธร
๗. นายศักรินทร
๘. นายธวัชชัย
๙. นางสาวศิริพร
๑๐. นางสาวอริษา
๑๑. นายธนา
๑๒. นางสาวนูรียา
๑๓. นายวรยุทธ
๑๔. นางสาวยูลีตา

รวมใจ
ศรีโพธิอมรพงษ
จันทรศรีนวล
บุญรอด
ทองสุข
เพชรศรี
จิตตพันธ
มั่นใจ
รอดสวัสดิ์
เกิดศิริ
จันทรหีด
ลาโยค
วงศประเสริฐ
อุสมา

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 25/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖5 โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบดวย
1.1 นายพรศักดิ์
1.2 นางธัญดา
1.๓ นายกันตกวี
1.๔ นางสาวจันจิรา
๑.๕ นางสาวณัฐธิดา
๑.๖ นางสาวนทกช
๑.๗ นายวีรุฒน
๑.๘ นางสาวอักษรวดี
๑.๙ นางสาวนัซลี

ทวีรส
โภคบุตร
รสิตานนท
ธรรมทีโป
ชอแตง
ฟองหิรัญศิริ
แกวนาเส็ง
มณีพรหม
เส็นอาลามีน

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข(
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

หนา 1

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 24/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 256๕
------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้งนั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นทุงโพธิ์ วิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
1. นายจิรพงษ
วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
2. นายวิชาญ
เขื่อนมั่น
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน
สกุลแกว
ครู
กรรมการ
4. นายนิรันดร
ทองวล
ครู
กรรมการ
5. นายสมชาย
วัฒนสถิตยพงศ ครู
กรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ รอดแปน
ครู
กรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน ใสเพี้ย
ครู
กรรมการ
๘. นางสาววรัตดา
รอดประชุม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปวีณธิดา อินทรัตน
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔.. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 23/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะปงพิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวั น ที่ 21 เดื อน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวจันทนา
แกวมุกดา
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปฏิมา
เจริญทรัพย ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปารณี
เพชรสีชวง
ครู
กรรมการ
๔. นายสรภัส
คงพันธ
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวจารุวรรณ แซหลี
ครู
กรรมการ
๖. นายจักรกริช
สันซัง
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐกานต สุวรรณสุข
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวธัญชนก
ครองยุติ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวทิพภาพร แสงปาน
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้...

-๒–
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 22/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิน การรับ นักเรีย น ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายเฉลิม

จันทรพงศ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอุไรรัตน

มากนุย

รองผูอํานวยการโรงเรียน

รองประธานกรรมการ

๓. นายไกรวิชญ

ออนแกว

รองผูอํานวยการโรงเรียน

กรรมการ

๔. นายสัมพันธ

อินทรสม

ครู

กรรมการ

๕. นายประจํา

ทองไดหนู

ครู

กรรมการ

๖. นางอุษณีย

ภูตานนท

ครู

กรรมการ

๗. นางสาวศมลวรรณ

บุญมา

ครู

กรรมการ

๘. นางวิไลพร

ทองไดหนู

ครู

กรรมการ

๙. นางสาวสาลินี

เกลี้ยงเกลา

ครู

กรรมการ

๑๐. นางสาวอนิสา

ชุมบุญ

ครู

กรรมการ

๑๑. นางสาวจันทรวิสา

คงฉิม

ครูอัตราจาง

กรรมการ

๑๒. นาสาวพรรณธิกา

พืชชน

ครู

กรรมการและเลขานุการ

๑๓. นางสาวพัสตราภรณ ทองสุวรรณ ครูอัตราจาง

ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้...

-๒–
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันการแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ส่วนที่ ๕
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565
เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O - NET ปีการศึกษา 2564
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
................................................................
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2565
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และหลักการ
แนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กําหนด จึงแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ O-NET
ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. รับ - ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
2. กํากับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กําหนด ร่วมกับหัวหน้า
สนามสอบ และกรรมการกลาง
3. เมื่อกรรมการกลางตรวจนับกระดาษคําตอบครบถ้วนและบรรจุใส่ซองพร้อมทั้งปิดผนึก
ซองกระดาษคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ปิดเทปกาวพิเศษแบบทําลาย
ตนเองที่ปากซองกระดาษคําตอบ พร้อมทั้งลงชื่อกํากับที่หน้าซองกระดาษคําตอบ
4. กํากับ ดูแล การจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ
5. กํากับการบรรจุซองกระดาษคําตอบลงกล่องทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา และปิดผนึก
กล่องกระดาษคําตอบกลับ ด้วยเทปกาวของ สทศ. พร้อมทั้งให้ตัวแทนศูนย์สอบลงชื่อที่ใบปะหน้ากล่องบรรจุ
ซองกระดาษคําตอบกลับ สทศ.
6. นํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับที่ปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งศูนย์สอบหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบไว้ที่สนามสอบ
7. รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ทั้งนี้ ให้ตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามรายชื่อในรายละเอียดแนบ
ท้ายคําสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในคู่มือ/
ปฏิทินปฏิบัติงาน/แนวทางการดําเนินการสอบที่กําหนด
สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565


(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่
สนามสอบ
ชื่อ-สกุล
มาจาก
1 เกาะยาววิทยา
1. นางสาววิภาวี
ชายเขาทอง
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
2 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
1. นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
ร.ร. ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
3 คลองเคียนรัฐราษฎร์ฯ
1. นางสาวจารุวรรณ ซังเรือง
ร.ร. ทุ่งโพธิ์วิทยา
1. นายเสริมพล
แก้วขาว
ร.ร. สตรีพังงา
4 ทุ่งโพธิ์วิทยา
2. นางสาวดวงรัตน์
กวดกิจการ
ร.ร. สตรีพังงา
5 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
1. นายสุพัฒน์
เจริญฤทธิ์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
1. นางสาวจันทนา
แก้วมุกดา
ร.ร. ตะกั่วป่าคีรีเขต
6 ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
2. นางสาวปฏิมา
เจริญทรัพย์
ร.ร. ตะกั่วป่าคีรีเขต
1. นางอุรา
เสนาเพ็ง
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
7 ทับปุดวิทยา
2. นายยุทธนา
สุวรรณวิสุทธิ์ ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
1. นายธันวิน
ณ นคร
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
8 ท้ายเหมืองวิทยา
2. นายรัชชานนท์
พูลเอียด
ร.ร. ทุ่งโพธิ์วิทยา
9 ทุ่งมะพร้าววิทยา
1. นายวรพล
ตราเต็ง
ร.ร. ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
1. นางสาววราภรณ์
เต็มราม
ศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
10 ดีบุกพังงาวิทยายน
2. นางนันทกานต์
บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
1. นางจริยาวดี
เวชจันทร์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
11 สตรีพังงา
2. นางจิราภรณ์
เสรีรักษ์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
12 ตะกั่วป่าคีรีเขต
1. สุวรรณี
มารถโอสถ
ร.ร. กะปงพิทยาคม

รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่
สนามสอบ
ชื่อ-สกุล
มาจาก
13 กะทู้วิทยา
1. นายบรรจง
หนูไชยา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
2. นางกฤษณา
ตันรัตนพิทักษ์
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
14 เชิงทะเลวิทยาคม ฯ
1. นางพรรณราพร แก้วพรหม
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นางรุ่งนภา
แซ่ส้อ
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
15 เมืองถลาง
2. นางสุนันตา
ลุพรหมมา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายเฉลิมวุฒิ
สุพัฒธี
ร.ร. สตรีภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
16
พระศรีนครินทร์ฯ
2. นางสาววราภรณ์ ผลเกิด
ร.ร. สตรีภูเก็ต
1. นางจุไรรัตน์
เครือสุวรรณ
ร.ร. สตรีภูเก็ต
17 ภูเก็ตวิทยาลัย
2. นางสาวณิชกานต์ ฉันทธํารงศิริ
ร.ร. สตรีภูเก็ต
ไชยสุวรรณ์
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายเอกชัย
18 สตรีภูเก็ต
2. นางจิราภรณ์
ศักดิ์แก้ว
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
19 วีรสตรีอนุสรณ์
1. นายไพฑูรย์
บุษยา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายอดิรักษ์
สุขวิวัฒน์
ร.ร. สตรีระนอง
20 กระบุรีวิทยา
2. นายสมพร
เตชวีรพงศ์
ร.ร. สตรีระนอง
21 กะเปอร์วิทยา
1. นายวชิรวิทย์
สังวรกาญจน์
ร.ร. พิชัยรัตนาคาร
1. นางสาวนงลักษณ์ สวัสดิรักษา
ร.ร. สตรีระนอง
22 พิชัยรัตนาคาร
2. นายไมตรี
ศรีแผ้ว
ร.ร. สตรีระนอง
23 ละอุ่นวิทยาคาร
1. นายสิทธิพร
จิตต์สุวรรณ์
ร.ร. สตรีระนอง
24 สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นายอภิวัฒน์
จินตะ
ร.ร. พิชัยรัตนาคาร

1

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 110/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒
________________________________________
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๒๒ ในวัน อังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่ านระบบ
ออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่ อให้ การดำเนินงานจัดประชุ ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและบังเกิดผลดี ประกอบด้วย
1.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.4 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.๕ นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.๖ นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดำเนิน งาน มีห น้ าที่ วางแผนการดำเนิ น งาน จั ดอบรมให้ ค วามรู้ ให้ค ำปรึกษา แนะนำ

วิทยากร ประชาสัมพันธ์ พิธีกร จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประกอบด้วย
2.1 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
2.2 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
2.3 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.4 นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.5 นางสาววราภรณ์ เต็มราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
2.6 นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางญานิลา อุเซ็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
2.8 นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2.9 นางสาวจันทนี บุญนำ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ขอให้คณะ...

-2-

ขอให้ ค ณะกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบอย่างเต็ ม ความสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

v

l"l1Gi'.:ia1un.:rn.Jbeulil~'U~m-a-Am?}1l!5'tia.1Am?J1-W'.:i.:i1
cl

'VI

-a~mM

.mnlil

"

9' /1£1 ct'bct'

bb~.:i ~.:iflru~m-aa.im-a-~1 bi'.l'Um-amru ~lil b~ ei nll bb'Vl'U'lh~ b'V1A1'VIti1'l.l bb'ti.:i"ll'W1'V1 t11A16'llil{
"
1ei~a.ium~'Vl11.:i'\.J<a~b'V1A 'i~~UaJfftla.JAn'\?}11i\B'Ui;i'U
~

d

fl'i.:J'Vl G>~ (19

th

IJSO)

111111~iJ'1u6~.:i b61~11 hi~11un1'1l1 n11 bb'1:::Vl'~tnm m:o1'U1'Yl v1P11611111A n~1 1 'U'W'i:::
"
BtlniJJ161m~1il'W'i:::'U1.:i
b~1~'U1.:i buB b~1Yl1 n'1 v1 rui'~tn m11V1m.:im16116111'1J'Ufl~'U'Y11 (61€11'1.J .) zj,:i:ij
,

..

61m~ 1il'W 'i::: b'Yl'W 1!il'U'i1'1J61Vl1
'Y1 'i \j bU'U €1 \j AU'i::: li1'U:l.J" '1UB I ~1:!.J nrnhu fl'l 1'U
, "1 61tJ1:l.JU'il-.l'i1'1J nm~
,

..

flru:::m111m1m1A n~1~'U~'U:o1'U

brn:::61tiTU'U~-:i b61~11m161ti'Ul'YltJ1P11611111 bb'1::: b'YlflL'UL'1~ (61611'Yl .) ~ 1bum1'U
1m-:im1ri'~~tin~ bb'Yl'Utl1:::b'Y1PI1'Ylv1tlbb~ -:ioLJ'm'Ylmm611111'lti~ 11u m:::vri 1-:itJ1:::b'YlP11:::1ii''lJJYuv11A n~1111ti'Ut>1'U fl#-:i~ ~
"
(19th USO)
L~tJ'Utim1111111jjm11un-:i1'Ub'U!il~'U~n11AmnJJutJ11An~1Vl'-:i-:i1 mn111 1:::'UB'l 1 'Ufl1'i
~1bUm1'Ufo61JJfl'i°LTm1v'U bb'1:::~~61tiuri'~b~tinum1vmtiUbb'if11'U1'UmVi111c.J~

"

l!Jm 11m1R11 l!Jct'o)(f if'U

b~ ti 1 ~fl 1 'i ~ 1 bu 'U fl 1 'i 61 ti u rl ~ b~ ti fl Iii'\j fl ~ 11 bu 'U 1 tJ ~ 1 tJ fl 11 :l.J b~ tJ u 1ti tJ

~ 'l bb ~ 'l ~'l

flru::: m111fl1'i~1 bU'U n1161€l'uri'~ b~tin~ bb 'Yl'Utl'i::: b'YlP11'YltJ1 tJ bb ~'loLJ'Ul'YltJ1P11611111'tti~iJlJ m:::V111-:itl1::: b'YIP!

"

1:::tii'ulYutJ:l.JAn~1111€l'Ut>1'U fl#-:i~ (9)~ (19th USO)

o

Vo

(9) .(9)

.cJ

,.%

v

til-:i-d'

ct

~

v

q

v

~ti1m tJ fl1 'i611'Ufl'l1'U b'Ulil'W'U'Yl fl1'ir'I n~111utJ:l.JPifl~1'W-:i.:i1 mn 111 1:::'Uti'l

"

o

Vo

X cJ

cv

~

v

a

Q.J

"

~

C9l .l!J 'iti'l~tl1'U1tJfl1'i611'Uf1'l1'Ub'U!il'W'U'Yl fl1'ir'I f1~1:l.JlitJ:l.JPI fl~1'W'l'l1 flbfl!il 'i:::'U€l\l

"

(9) , g)

"

~el1'U1tJfl1'il 'i'lb1tJ'Uflbtl!ill'YltJ1~tJ

"

tl1:::u1'U m111 fl1'i
'iem.J'i:::m'Ufl'i'i:l.lfl1'i
fl'i'i:l.Jfl1'i

"

C9l .Ci'. ~el1'U1tJfl1'il'i'lb1tJ'UYloUtJ1'111'U1fl1'i

fl'i'i:l.Jf11'i

C9l.cf ~el1'U1tJfl1'il 'i'lb1tJ'U~UflVl'l'l1l'YltJ1tJ'U

fl'i'i:l.Jfl1'i

"

"

(9).\u

m.:i6111tl1:::1 'W

,
Yl~'1~'1 un1'1l1m1An~1'1i1mC1Jm'i tll]u~V1-W'1~

m'il-lfl1'ibb'1:::b'1'U1'4fl1'i

~rl1m vm'in~11~-:i b61~11 n11~~ m'iA n~1

"

q

,

i!.dcv.J'

a.J'Vl'U1'Yl~'l'U
(9) ,

1 ~rl1U~fl~1

11.:!bb~'U

bl111tJ:l.Jfl1'i b~ tJ1rlU~1 bU'Ufl1'ilfl'i'lfl1'irl~ b~ tin~ bb 'Yl'UU'i:::b'YlPl1'YltJ1 tJ

bb~'loLJ'Ul'YltJ1Pl1611il11tifoJum:::'V111'l tl'i:::b'YlPl'i:::lii'uJJlitJa.JAfl~11il€l'Ut>1'U fl#-:i~ (9)~
1~bU'U1 tl~1vm1m~vu1'Bv
l!J.

tl'i:::611'U-:i1'Ubb'1:::~1bu'U-:i1'U~1-:i 1 111111~bi1'U6111m'i

"

(19th USO)

'itiUVi

(9)

-\vkl. \Plru :rn':i':il.ln1':i~1 bilu.:i 1u'lJ':i~ '11AucJ&leiu iil'vrn .'W'.:i.:1 1
\v.(9)

"
'l.!1'11.'1111.'llm 111.:irie.Ji.'lmi

'

'

"

':i'i.l.:J t.J'i.l.i.'l'W:W .'W'l.fln'rtJ

mn \91
"

':i~uei .:i U':i~neiu~1v
th:;51'\.Jn':i':i:Wf11':i

i!dhnm':i?ln~1'6'1'l.!1~m':i tl.!]u~V1ii1~

iv.iv m.:ii.'111tl':i:;1 'Vl -Wm1m1

'

':ie.J.:itl':i:;n1'L!m':i:wm':i

i!n1'll1m':i?in~1'6'1m~m':i

n':i':i:Wnl':i

i1n1'll1 m ':i?i n~1'6'1m ~m ':i

n':i':i:Wnl':i
n':i':i:Wnl':i

lv.b 'l.!1'1?111~~:W1

Qfl'i.J'lf)fl

.

'

"'
tv .b'11 m.:i?111n~m ~:w'llL~'i.l
ii

d

dv

~

i!n1'1J1 m ':i?i n~1'6'1m ~m ':i

n':i':i:Wnl':ibbfl:; bfl'U1'\.Jf11':i

'

L~1Yli1n.:i1'L!~':im':itll)u~.:i1'L!

'U

l.J'Vl'U1'Vl\?1.:J'U
(9).

?l':itli
e.J:Wfl
e'\J.i ?lir ri':i?I e.J'U/"5'1?1vi1tl':i:;m121 ':i1 t.J~e.J e'.i~
~YIB?I e.JtJ/"5' 1?1vi 1ri' 1i.:i LL\>1-:i ~.:i
,
'U
'U
A ru:; n ':i':i:W f11':i~1LU'L!n1 ':i?l e.J'U/~1?1\>le.Jtl':i:;1.'11'\.J .:i 1'\.J n 1 ':i?l 'i.l'U f1 l?1 L~ eJ n ntJV1t11 t.J.:J1'L!~

bfl t.J1ie.J.:i fl'U f11':i"5'\?11.'l'i.l'U
iv. -rml''LlnutJieJ?1eJm1n:wflii5
?leJJ'L! . LLfl:;"5'1?1vi1~1Lmie.J?l'i.l'U1 iXLVl t.J.:J'Vle.Jn'U~1m'L!
'U
e'.f Li1?1'i.l'U
'U

bfl.

"5' 1?1LntJ-rn~1

i eJ i.'1 e.J 'U LL fl:; n ':i:; 1?11~ri'1\91e.J'U1 'Ll i.'l '11'Ll~~tlfleJ1?1 fl. t.J ri e.J 'Ll :w e.J 'U 1 iX

riru:;m':i:Wf11':ifo-~.:iie.J1.'le.J'U L~'i.l~.:J:W'i.l'U1 iXi.'lm:Wi.'l'i.l'U
cs::. tl':i:; i.'11'\.J'l1'\.J?l'l.!1:Wi.'l 'i.l'U bbfl:; \?1 bbfl f111:W b~t.J'U~'i.l t.J'U 'i.l.:Ji.'l'\.J 1:Wi.'l'i.l'U
'U

ct. "5'1?1tl':i:;'lJ:wriru:; m':i:w nl':i LL fl:; L~1'V!U1~~ L~ t.J1i e.J.:J\911:W m

'

1:w~ 1 LU'L! LL fl:; ri11:w bVim:; 1.'l:W

L~ e.J~Lb ~.:i n1 ':itll)u~V1ii1~ LL fl:; r\'1itJ1iXtll)u~1?11:wV1ii1~ ~1 t.J ri11:w ':ie.J'Urie.J'U LL fl:;
';j:;ir1?1':id'.:i

el 1'l.!1 tJ A11:W (,'1:;1?1J f)1 'Ll f11 ':i ~1 bU'\.J f11':i?l'i.l'U1 iXL U'\.J1 tl ~1 tJ f111:l.Jb~ t.J'U~'i.l tJ

~tl·rn~YIBm'Vl
b . fo Lb 'U'UYI 1?11.'l'i.l'U LL fl:; m:; 1?11~ri' 1l?le.Jm1 nri ru:; n ':i':i:W n 1 ':i fo -~.:ii e.J?l'i.l'U bbfl :;~ .:i A'L!:Wflu5
'U
?l'i.ll'L! . bl?1t.J1tl':i~rucJ~T\.JoWb1"1~ (EMS)

b'11.
Q'l,

mt.J1'Lll'Lll"lni~ lv~
'
'lJl)'U~'l1'L!~'L!m:w~riru:;m':i:wm':iel'1mt.Jm':il.JeJ'UV1mt.J

:wm1ri:w lvctbct

f11:lJ~n':i':il.Jn1':ii'u-~.:i oLJeJ&leJ'U

Q1.CP)

'lJ':i~'11&1u1l.l&leiuh .:i b1vu~un'W'.:i.:i11V1v1vu tl':i:; ne.J'U~lt.J

•

vci.

(9) ,

Q1.m

'l.!1'11.'111'i.l].fl~~1

~

v6'cu.::i..::::..

b'W'll':i':i\?l'\.J

'\.Jf)~\?l1Ylt.J1

'lJ':i~'11&1u1l.l&leiu1':i.:ib1vu-W-Uv~\9l'W1f11':i
(9).

'l.!1t.J5':i:;'lJfl
t.J'i.l\?l'll'U
.
'

d

l l ' d !V

"

d

l.J'Vl'l.J1'Vl\?1.:J'U

~Viii1~ "5'l?1 Ll?l~ t.J:Wt.J1'L!'Vl1'V!'\.J:; LLfl:; fo-~ .:iie.Ji.'l'i.l'U 1iX'V'I~ e.J:W L~ e.Jfo-~ .:iie.Ji.'l'i.l'U~1 nriru:; m':i:Wf11':i
tl':i:;1.'l1'L!.:i1utJ':i:;~ 1121uv?l'i.l'U "1 :We.J'U1iXriru:;m':i:wm':inm.:itl':i:;~11.'l'l.!1:Wi.'l'i.l'U LLfl:;-rtJi e.Ji.'l'i.l'UL~ eJ bi.'l~~~'l.!f11':ii.'l'i.l'U
i.111tl~.:i1iXRru:;nn1.m1':itl':i:;mm1utl':i:;~1~uvi.'le.J'U"1 LLfl:;tll)u~-:n'L!~'Ll 1 ~1~-r'U:we.J'U'V!:l.J1t.J
'U

-m-

cs::. -rn..:i'll-a~51'Ue11'U1t1m-aam.Jm1~m-a:um-an'6'11..:i'll-a~:ij1a'U1:uaeiu
cr.GJ a'U1:uaeiuh..:ib~t1'U~'Un'W..:i..:i11'Vlt11t1'U :5'..:iV11'~-W..:i..:i1 tJ1~nt1u(i\1tJ
•
~. ~e11m tJn1111..:iL~tJ'W~'Un~..:i..:i1iV1tJ1 tJ'W

"

h m..:i\111111ru ~t1-:iP1'1

'

'

1t1..:itl1~51'Wel1'WdtJn11?itl'U

mh-:ib1tJ'W ~un~-:i-:i11VJtJ1tJ'W

m1iim1

ii'ni'lnm1M~1'1l1mfl]n11

m1:wm1

"

er. m-:iL'W~'Wm 1'n~n1Lu1i1

'

cs::.~ am:uaeiuh..:ib~ti'W.nbii1?1i'Vlt11~t1 :5'..:iV11'~mn1?1 tJ1~nt1u(i\1tJ

,,"

"

1t1-:i t.Jt1.?l'W:1J.'W-!iflm'W

h 'W1-:i?111 tl 1~1 'W Ylnflt.Jfl

ii'ni'1l1m1~n~1'1l1mfl]n11

m1iim1

m. m-:i?liiL\J 1'uv?1111ru
,

fl1h-:ib1ti'Wmn1?1iV1ti1'1ti

m1:wm1

er. m-:iw11~ V1-:J~V1t1-:i

fl1h-:iL1tJ'Wmfll9llVltJ1'1ti

m1:wm1

'

'

'

v

vv'

"

"

"

'IJ

v

b. 'U1-!1?111\J'WVl11 tlVltJVlf'l'W

cr.m

1t1-:itl1~n1'Wrl1mtim1?1t1'U

~. 'W1-:im1?1im ~-:int1?1m1

v.dov

L\11Vl'W1Vl?l1'Un-!11'W

'

6l'U1:uaeiuh..:ib~t1'U~"tit1~1?1'U1R11 :5'..:i'Vl1~-a~'UB-:J th~nt1'U(i\1v

ii'n1'1l1 m1 Pln~1'1l1m fl! m1
fl1b1-:JL1tJ'WYlitJ1'19l'U1f\11
'IJ
""'Q,.I

'

er. 'U1-!1?111Lnf'lf'11'1l!)
.c:::I

ii

.

.c:::I

"'

.:!
f'11Vl1~VID
""'

m1:wm-a
m1:wm1
m1iim1

.c:::I

Q.I

:IJ'Vi'U1'Vl~{l'U

~. ~li1Ll911ti:wbt1n?1Tmfl~1'?11i1t1tlmrub~tJ1n'Um1?1t1'U1 ~b1ti'll1t1tJ
h

''

fo.rr ti?! tl'Ubbfl ~ m~ li11~f'l1191tl'U\J1 nfl ru~ m1:w ni 11'u -~ -:i-rr t1 ?I tl'U 'W 1t1ii m'd \!?I tl'U
A11ii11 n~t1-:ifl1'Ull1'W

b!l.

"
~-:i:w t1u.rrt1 ?ltl'U m~ V11~rl1 l?ltl'U

btl n?111 bbfl ~ tlU m ru b~tJ1 tl'U n11?itl'U 1~m 1:1.J nl 1

'

n1nu~t1-:i?lt1'U nei'Wnfl1?1t1'U t1v1-:iut1ti mo mV1
er. 1'u.rrt1?itl'U

m~li11~rl11?ltl'U Ltln?l1 1 LLfl~tlU mru b~ tJ'dtl'Unl'a?ltl 'U \11 nm'a:W nl'arl1 tl'U
'

~t1-:i ?lt1'U b~m?l ~\J~'Wn1 1?ltl'U 'W1eiii~-:i m1\J?lt1'Um1m1tJu1ei mrn~i!'U:S1 m'W1 ~
11'IJ n ~tl-!I nt1'U~-!l:Wtl'U1~flru~ m1:w m1fo-~-:i-rrt1?1tl'U
cf.

f\1 'U fl:IJlii LLfl n11fl-!i 'W1 :wtl nu~ 11'11 n11'lJ tl-!ifl ru~ m 1:1J nl 1nfl1-:itl 1~ :S1 ?l'U1:1J ?I eJ'U bbfl ~
'

'IJ

6J

flru~m1:wm1n1n'U~t1-:ii=lt1'U1 ~b1ti'll1t1tJ
b.

~Iii n11:1J n11~11t1-:itllju~VIU1~ n1 tl'U~tl-!i?ltl'U Lb Vl'W n11:1J n11rl1 tl'U~tl-!i?leJ'U~1lJ
?11:wTrnmtllju~V1u1~1(i)

ITT!. 1~~fllfll1ru'Ut1nn1V1'Wli1nfl1m1vh.rrt1?1t1'U /

~fllfll1ruV1:wli1nm?1t1'U'lJt1-:i bL~fl~11vi'll1

~. ~ LLflfl11:1J b1 tJ'U1t1ti bbfl~ rl1m ti m1:w?l~ m nL'Wn 11 ~1 bU'Wn11~li1?1t1'1.J tl1~:S1?1'U1:1J ?lt1'U

~1bu'Wm1mmbmtllju~'lJt1-:il;Jfl'Llfi
~o . tllju~V1u1~5'WI ~1~foiit1'UV1mtJ

ti.

?lm'W.

~1(i)fi1V1'Wli1H

-<i'.-

iv. m..:ib'Y'l~'Um ~n~ri1biJ~

i!n1'1l1m'a?in"tt1 '1l1mt1Jm 'a

<t'.~ m,!1:1J6leJ'Uh..:ib'iti'UJJ bnV11'Ylt111ii't1 ~'l'Vl1'~JJbnVI 'l.h:::neJ'U~lt.J
m..:i6111~'1.J'Y11~'a1 Yl:wYlm

A'a'Uh..:ib1t.J'Urnnl'11'Vlt.J1~t.J
'U

fl'a'j:!Jfll'j

Iv. 11~ 'j. 1'1 .VlfU'IJl'Vl'a1
b61'U1rlflU
-

A'a'Ub'a'I b1t.J'l.J[lbtl
l'll 'Vlt.J1~t.J
'U

fl'a'j:!Jfll'j

b~1VltJ'1Vi611'lJfl'ITU

fl'a'j:!Jfll'j

(9) .

m. t!1'16'11'Je1'5Jiruru1
"'

v

v

b~6V~~~tl

m.m 6limrneiuh..:ib'i t1'Wi1it1i'l'l'U1R1-a ~..:i'Vl1~-a:::'Uei . :i 'l.h::: ne:iu~1t.J

"

'

l!J. 'Ul..:16111 fl'tf:IJ1 ~:W'1lb
~€)
'U
.c:::191dcv,:

:IJ'Vl'U1Vl~..:l'U

muA:W~bbflfl1'a~1 btJ'Ufl1'a~~61€l'U1 ~dJ'U1 Ul'11:Wtb:::ml"1:wriiJ5 61€l1'1.J. ~ ol!J/l!J<tb<f b~e:i..:i
:1J1\9\'afl1'aU€l'lrl'Ufl1'abb'Y'l~'a:::'U1~'1J€l'lb~€l "11~61bAhm l!Jo<9l~ (Covid-<9l~)" i ei81..:ibA~'IA~~
b. Rru ::: m-a:um-at:'.J1t1~~6lm'W~ 6l eiu
'

'U

'U

b .G> 6l'U1:U6leJ'Uh..:i b'it1'U~un.W..:i..:i11'Vlt11t1'U ~..:i'Vl 1'~.W..:i..:i1 'lJ'a:::nmJ~lt.J
(9).

m..:i~l"1:iJ

'

1mt.J61viB

i!nm'a.rmh..:i

'

b.lfil u-a:::'iil16lm:u6leiuh ..:ib'it1'Wmnvii'Vlt11!ii't1
'U
(9).

'U1'16111t.JY1'1.J

'

611l~'VlB

Iv. m..:i61111t.J:::m ~1'1'1.J'U1

'

~..:i'Vl1~mii
l'l u'a:::ne:iu~1t.J
'U

Uf\f\1'jJl1'jh:i
i!nmw1'ah..:i

b .m u-a:::'ii116lm:u6leiu1-a..:ib'it1'Wi1it1i'l'l'W1R1-a ~..:i'Vl1~-a:::'Uei..:i '\.J'a:::ne:iu~1t.J
(9),

'U1'1fl:Wfl:IJ1fl~ 61'1lff161~
" d Q.I ~
:IJ'Vl'U1'Vl~..:l'U
c:.t

(9).

'

Uflf\1W1'ah..:i

~~bl'11t.J:w61m'U~61ffu ~e:i..:i61e:iu v11m1:w61:::m~ ~~ U\'::: - bn1ff 1'11:we'.J..:i~LT..:i61e:iu1~e:i8

'U

1 'U61m'Y'lb1t.Ju~e:it.J bbri:::dJ'U1'lJ1'11:uu'a:::ml"1:wriiJ6
61m'U.
'U

iv.

m.

~ ol!Jroctt>ct b~e:i..:iml'l'afl1'a
ue:i..:in'Ufl1'abb'Y'l~'a:::'U1~'1J€l'lb~€l "b~61bAhm l!Jo<9l~ (Covid-<9l~)" i e:i81..:ibA~'IA~~
~~ut1J~'a1 t.Jzje:i~i1~'Vl661e:iu, e'.J..:i~LT..:i61e:iu, 'a::: bu t.Jum'a61e:iu ,l'11'a1..:i61e:iu ,-Ve:i~1:u1'Um'a
b-V161e:iu11~VJ'W'1~e:i..:i61e:iu
u~u~VJ'W'1~~'1.J 1 1'11:w~1~fo:we:iuVJm tJ

b. Rru:::m-a:um-aR:u6leiu

'

"

d

Vl€l'l61€l'UVl ®
(9) .

'Ul'l'Y'l'aYl:wri bb'lib~t.J

10.~ u-a:::'iil161'1.J1:u .. .

-cf-

,,

d

VleNi.'l€J'U'Vl ®
(9).

m.:i?l11An1'W
Vi'l"IV5'Wi.'l1'l'
,

Vl€J'li.'l€J'UVl
C9l .

Iv

mt1~.:iV11 L'Wmrl1~'U5

VltM ff€l'UVl .n
C9l.

'Ul.:J?l11n'l'n'1J b'l"l'1l'l'~1

"

m'l':i.Jnl'l'

d

Vl€J'li.'l€J'U'Vl b
C9l.

mh.:ib1t1'Wmnl'li'Vlt1l61't1
,,
,,

'W1'li.'l11'U1'\"l'l' Vl'1titl'l':-!bi.'l1\i-tltJ
~

b .m tl1~"il16'f'U1~6'ftl'U11.:ib~t1'U'W"!lt1~1'1'U1Fl11 U'l':-!ntiu~1t1
"

d

Vltl'li.'l€J'U'Vl ®
C9l .

mt1tini'l'lltl
c.t

~'Ul'l:-!

m'l':i.Jnl'l'

dQ./ ~

II

~'\ll'U1'VIVl.:J'U

C9l.

1u-iltii.'ltiu Lb fl:-! m:-! 1'11'l'.:lrl11'1ti'U'11 nm'l':i.J n1'l' mn.:i

L\?ltll'l 'l'1 '1UU'11m'W-il tii.'lti'U Lb fl:-!

m:-!\?11'\'.:lrlll'lti'U1 Vlfl'l''Utl1'Utin~ti.:i

Iv.

"

n1num'l'i.'l€JU1VfLtJ'W1tltlht1m1m1t1u-r€Jt1

~tl'l':-!~'Vl6 m'l"I ~ri11:1.Jt1~5'l''l':i.J
,

.n. ?i.:i-iltii.'lti'U Lb fl:-! m:-!\?11'\'.:lrl 11'1ti'U1 Vf m'l':i.J nl'l' nf\1.:i

1tl1.:ih

fa t1 l'l'l'1'1UU'11m'W-iltii.'1 ti'U bbfl :-!

n'l':-!\?11'l'.:lrl11'1ti'U1Vfri'l'Utl1'Utin~ti.:i
'l'1'U'l'1:!.J~ti.:in'l':-!\?11'l'.:lrl11'1tl'U (n1t11'W~ti.:i~
,,
m:-! \?11'\'.:lrll l'lti'U f\1 tlijtizjm~\
,, -il1?ltiu bbfl :-! mtl'l'1
, t1.:i1'U'11m'W~,, b-il1?ltiu)
C3.'. .

tllju~\'11:!.J'l':-!b UtJ'Un'l':-!'Vl'l'1.:J~n'l'.:116n1'l'l1~1tln1'l'tllju~'1JtJ.:J~rl1 nunl'l'i.'ltl'U

'\"I. A .

lvcte3.'.~ bbfl:-!bb'W1'Vl1.:im'l'~1bu'Um'l'-.ij\?li.'ltiu'1Jti.:i :i.Jflu6
i.'lm'W .
,,
'1l ti1 Vf ~~1~1u m'l' bb~.:i ~.:i

tllju~V1,J'1~~1~1u:i.J tiuVlm t1 1VfblJ'W1tll'l1t1m1m1 t1u1'ti t1
ti n~ti.:i u 1i.'l'Vli t1~5'l' 'l':i.J bbfl:-! ~1 b~'11'11:1..Ji'l'1 titl'l':-!i.'l.:J r1 V11 n~u ruVll1 Vf 'l'1t1.:i1'U~rl1mt1n1'~~1trn.:i1'Ub'1Jl'l
'l"l'U'Vln1'l'M'lj1:i.J5t1:1.JP1n'l'.:l1'1"1.:i.:i1 mnl'l
'l':-!'Wti.:i 'Vl'l'l'U'Vl'U'Vl
,,
'ULI
-=..!

'

q

,

c:;f

'I

v

'I

c:;f

Cl.I

II'

LI

Yl.:iiJ

1,.1

'

\ll.:ibb~i''UV1

C3.'. :1.Jm1ri:1.J

~.:i

ru

\I

V

v

c::;:

.::I

ivcttict bU'U~'U1tl

i''W~ ~ :1Jm1ri:1J

'\"I .A. lvctt>cf

(U1'a1: :,r -

" '
~ii11J11Jn1,<hli'M11JL1l9!~1J~n1,fimrnfamJ~n111'1i4.,
t11n911:\lllf
v
•

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

