ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
......................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2561 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 เพื่ออานวยความสะดวก ช่ว ยเหลื อ ประสานงาน รับเรื่องราว ร้องทุ ก ข์
ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น โดยมี ที่ ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานการรั บ นั ก เรี ย น จั ง หวั ด ตรั ง
ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน จังหวัดกระบี่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดกระบี่)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
ที่ 58 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561 (จังหวัดตรัง)
………………………
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนกำรรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 ได้จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561 เพื่ออำนวยควำมสะดวก ช่ว ยเหลื อ ประสำนงำน รับเรื่องรำว ร้องทุกข์
ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ป กครองและนั กเรี ย น สถำนที่ตั้ง กลุ่ มส่ งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 13 (จั ง หวั ด ตรั ง ) และส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 13
(จั งหวัดกระบี่ ) อำศัย อำนำจมำตรำ 24 แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำศูนย์ประสำนงำนกำร
รับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 ประธำนกรรมกำร
2. นำยกรุณพล พรำหมเภทย์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
รองประธำน
3. นำงปำณิสรำ อนันต์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำร
4. นำงพิชำพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำร
5. นำงพิมลริยำ ศิลวิศำล
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร
6. นำยทรงยศ ตุลยสุข
พนักงำนลูกเสือ
กรรมกำร
7. นำงกำนดำ จิตมำต นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำวมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตร พนักงำนพิมพ์ดีด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
2. ดูแลให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 13 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นธรรม และเสมอภำค
/3. ประสำนงำนกำรรับนักเรียน...

-23. ประสำนงำนกำรรับนักเรียนกับหน่วยงำน สถำนศึกษำทุกสังกัด
4. อำนวยควำมสะดวก รับแจ้งควำมประสงค์และจัดหำที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่ได้
เข้ำเรียนตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2561

(นำยธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๓

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
ที่ 59 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561 (จังหวัดกระบี่)
………………………
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิ บัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนกำรรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 ได้จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561 เพื่ออำนวยควำมสะดวก ช่ว ยเหลื อ ประสำนงำน รับเรื่องรำว ร้องทุกข์
ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ป กครองและนั กเรี ย น สถำนที่ตั้ง กลุ่ มส่ งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 13 (จั ง หวั ด ตรั ง ) และส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 13
(จั ง หวั ด กระบี่ ) อำศั ย อ ำนำจมำตรำ 24 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำศูนย์ประสำนงำน
กำรรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 ประธำนกรรมกำร
2. นำยกรุณพล พรำหมเภทย์ รอง ผอ.สพม.เขต 13
รองประธำน
3. นำยสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
กรรมกำร
4. นำยศุภสันต์ แก้วสำรำญ ครูช่วยรำชกำร สพม.เขต 13
กรรมกำร
5. นำยสิทธิชัย เสนแก้วขวัญ พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
6. นำยสุรพงษ์ เพชรเครือ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงสุทิน พุทธชำติ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
2. ดูแลให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 13 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นธรรม และเสมอภำค
3. ประสำนงำนกำรรับนักเรียนกับหน่วยงำน สถำนศึกษำทุกสังกัด
/4. อำนวยควำมสะดวก...

-24. อำนวยควำมสะดวก รับแจ้งควำมประสงค์และจัดหำที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่ได้
เข้ำเรียนตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2561

(นำยธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๓

