
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ  

One Stop Service 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

กรอกเอกสารค าร้อง 

รับค าร้อง 

สอบถามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 

ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 

เสนอผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ยื่นค าร้อง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสร็จสิ้นการให้บริการ 

รับเอกสารตามค าร้อง 

- ขอหนังสือรับรอง 
  ทางการศึกษา 
- การขอย้าย    
  สถานศึกษา 
- การขอ    
  เปลี่ยนแปลง 
  ข้อมูลนักเรียน 
- การรับสมัคร  
  นักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการศึกษา 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนด าเนินการตามค าร้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองที่ 

งานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

กรอกรายละเอียดในค าร้อง 

ขอหนังสือรับรอง 

แจ้งความประสงค์ (ติดต่อรับค าร้องขอ 

หนังสือรับรองที่งานประชาสัมพันธ์) 

ผู้ใช้บริการ รับหนังสือรับรอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ เพื่อลงนาม 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

เสนอผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ เพื่อลงนาม 

อนุมัติการขอย้าย 

ยื่นค าร้องขอย้าย ที่งานวิชาการ 

เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนด าเนินการตามค าร้อง 

แจ้งความประสงค์ (ติดต่อรับค าร้องขอย้าย 

สถานศึกษา ที่งานวิชาการ) 

รับเอกสารตามค าร้อง 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารหลักฐาน 

การเปลี่ยนแปลงที่งานวิชาการ ตรวจสอบข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนด าเนินการตามค าร้อง 

บันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

แจ้งความประสงค์ (ติดต่อรับค าร้องขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทีง่านวิชาการ) 

รับเอกสารตามค าร้อง 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี

กรอกรายละเอียดในค าร้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับสมัครนกัเรียน 

ผู้ใช้บริการ (ผู้ปกครอง) 

ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้า

เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รับสมัครตามวัน เวลา ที่ราชการก าหนด 

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์สมัครที่ 

งานวิชาการ พร้อมรับเอกสารเพ่ือไปกรอก 

ข้อมูล และเตรียมหลักฐานให้เรียบร้อย 

มอบตัว 

(รับสมัครมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4) 



 

ค ำสัง่โรงเรียนศรีชมภวิูทยำ 

ท่ี ......./ ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรรบันักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

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

เพื่อใหก้ารด าเนินงานรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑  และมธัยมศกึษาปีที ่๔ ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๖๓   เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลุตามวตัถุประสงคอ์าศยัอ านาจตามค าสัง่
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน     ที ่ ๑/๒๕๔๖  เรือ่ง การมอบอ านาจการบงัคบับญัชา
ครใูหข้า้ราชการครแูละบุคลากรในสถานศกึษา  ลงวนัที ่๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  จงึแต่งตัง้ครปูฏบิตัิ
หน้าที ่ ดงันี้   

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย   

 ๑.๑ นายประวนิ   แกว้ดวงแสง    ผูอ้ านวยการโรงเรยีน                 ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายปรดีา   โคตรสุโน         ปฏบิตัหิน้าทีร่องผูอ้ านวยการฯ           รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางสถาพร  สมิลา             ผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ  กรรมการ  
  ๑.๔ นายชาตร ี   พะย ิ           ผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป       กรรมการ 

๑.๕ นายชาญชยั   คงสมบตั ิ      ผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มงานบุคคล      กรรมการ 
๑.๖ นางกนิษฐา   ผาสุทร          ผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารวชิาการ             กรรมการ 
๑.๗ นายคมสนัต ์ อนัมาก  หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป                   กรรมการ 

 ๑.๘ นางสาวทองมว้น  โยธชยั    หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล                                 กรรมการ 
 ๑.๙ นางบุษบา    พสัดร            หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานงบประมาณ      กรรมการ 

๑.๑๐นางสาวอรพรรณ  คอินิธ ิ   หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานวชิาการ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑นางสาวณฐันันท ์จนัทรเ์พง็  คร ูคศ.๑   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  ก าหนดรปูแบบการด าเนินงาน  วางแผน  ก ากบั  ควบคุม  ประสานงาน  ใหค้ าปรกึษา  

 แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ใหด้ าเนินไปดว้ยด ี บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินการรบัสมคัรนกัเรยีน  
  ครเูวรประจ าวนั 
  ก าหนดการรบัสมคัร 
   

 



๑.รบัสมคัรในวนัที ่๓-๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
  ๒.ช่องทางสมคัร แบ่งออกเป็น ๒ ช่องทางคอื 
     ๒.๑ สมคัรผ่านระบบออนไลน์ ทางเวบ็เพจ facebook:ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนศรชีมภู
วทิยา หรอืเวบ็ไซตh์ttp://www.scwyshool.com/ 
๒.๒ หากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางมาสมคัรดว้ยตวัเอง (นกัเรยีนและผูป้กครองตอ้งสวมหน้าอนามยั
เท่านัน้)  

สถานทีร่บัสมคัร อาคาร 1  หอ้งธุรการโรงเรยีนศรชีมภูวทิยา 

             หน้ำท่ี   ด าเนินรบัสมคัรนกัเรยีนในวนัและเวลาทีไ่ดก้ าหนด  ตัง้แต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

๓ค คณะกรรมกำรควบคมุห้องสอบ 

ห้องสอบท่ี ครคูวบคมุห้องสอบ ห้องสอบ 

ห ้ องสอบที ่ ๑ นางสาวนรศิรา  โอชารส/ /นางสาวทองมว้น โยธชยั หอ้ง ม.๑/๑ อาคาร ๒ 
หอ้งสอบที ่ ๒ นายอนวชั   คงประเสรฐิ/นางสาวนรศิรา  วงศน์ ้าค า หอ้ง ม.๑/๒  อาคาร ๒ 

หอ้งสอบที ่ ๓  นางสาวนรวรี ์  ศรเีชยีงสา/นายวรพงษ์  สุรยิะ หอ้ง ม.๑/๓  อาคาร ๒ 

หอ้งสอบที ่ ๔ นางสาวไอศวรรย ์ แสนชนะ/นายณฐัพงษ์  แกว้ศรสีม หอ้ง ม.๑/๓  อาคาร ๒ 

มีหน้ำท่ี    ควบคุมหอ้งสอบในวนัที ่๑   กรกฎาคม ๒๕๖๓    ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.    

     

   วนั/เดือน/ปี             กรรมกำรรบัสมคัร กรรมกลำง 

๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวจรยิา         ใสปัน นางสาวณฐันันท ์ จนัทรเ์พง็ 

๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวสุภารตัน์     บุญอุดม นางสาวณฐันันท ์ จนัทรเ์พง็ 

๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวณฐันันท ์  จนัทรเ์พง็ นางสาวณฐันันท ์ จนัทรเ์พง็ 

๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางวชริาณ ี         ภเูฮอืนแกว้ นางสาวณฐันันท ์ จนัทรเ์พง็ 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวนรศิรา     วงศน์ ้าค า นางสาวอรพรรณ  คอินิธ ิ
๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวปวฐีร์นุช    บุญส่ง นางสาวอรพรรณ  คอินิธ ิ

๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาววนิฎัดา      ศรกีระษร นางสาวอรพรรณ  คอินิธ ิ

๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวเสาวลกัษณ์  โพธิบ์งึกาฬ นางกนิษฐา  ผาสุทร 

๑๑พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวธนพร      เพชรสมบตั ิ นางกนิษฐา  ผาสุทร 

๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางสาวเพญ็พชิชา  รอบคอบ นางกนิษฐา  ผาสุทร 



๔.  คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ   ประกอบด้วย  
 

รำยวิชำ ครผููต้รวจข้อสอบ ครผูู้กรอกคะแนน 

ภาษาไทย นางสาววนิฎัดา    ศรกีระษร นางสาวธนาพร   เพชรสมบตั ิ
วทิยาศาสตร ์ นายวทิวสั           สาเกตุ นายนราธปิ       ฮุยนอก 
คณติศาสตร ์ นางสาวสุภารตัน์    บุญอุดม นางสาวศริญินา  แกว้ก่า 
สงัคมศกึษา นายวริชั              ศรบีุญเรอืง นางบุษบบา    พสัดร 
ภาษาองักฤษ นางกนกวรรณ       ป้องขวาพล นางสาวอรพรรณ   คอินิธ ิ
  มีหน้ำท่ี    ตรวจขอ้สอบ กรอกคะแนน โดยแยกเป็นรายวชิา ระดบัชัน้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่ ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

  ๕. คณะกรรมกำรรบัมอบตวั  รำยงำนตวั  ประกอบด้วย  
 

ห้อง ครผููร้บัมอบตวั  รำยงำนตวั   

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑/๑        นายอนวชั  คงประเสรฐิ/นางสาวจรยิา  ใสปัน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑/๒        นางสาวจริารตัน์   เขือ่นสุวรรณ/นางสาวธนาพร   เพขรสมบตั ิ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑/๓        นางสาวศรญินา  แกว้ก่า/นายวรีะ   คณูทอง 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑/๔      นางวชริาณ ี ภเูฮอืงแก้ว/นางสาวเพญ็พชิชา  รอบคอบ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๔/๑        นางสาวปวฐีร์นุช  บุญส่ง/นางสถาพร   สมิลา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๔/๒        นางสาวณฐันันท ์ จนัทรเ์พง็/นายนราธปิ   ฮุยนอก 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๔/๓        นางสาววนิฎัดา   ศรกีระษร/นายวทิวสั   สาเกตุ 

         มีหน้ำท่ี  รบัรายงานตวั มอบตวั ในวนัที ่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

  ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประกอบด้วย   

 ๑. นางกนิษฐา   ผาสุทร          คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอรพรรณ   คอินิธ ิ   คร ู   กรรมการ 
 ๓. นายอนวชั   คงประเสรฐิ  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจริารตัน์  เขือ่นสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 ๕ นางสาวณฐันนัท ์  จนัทรเ์พง็           คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี  ๑. จดัเตรยีมขอ้สอบวดัระดบันกัเรยีนใหค้รบตามจ านวนผูเ้ขา้สอบ 

     ๒. จดัท า ใบมอบตวั ใบรายงานตวั ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน                     



           ๓.  จดัท ารายงานผลการรบันกัเรยีนตามเอกสารที ่สพฐ. ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 
   ๔.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดม้อบหมาย 

 

  ทัง้นี้ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ตามค าสัง่นี้  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ  เพื่อให้
เกดิประโยชน์       สงูสุดแก่ทางโรงเรยีนและส่วนราชการต่อไป       
                

                   สัง่   ณ   วนัที ่  ๒๘   เดอืน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
         

                                                                     
                                                                    ( นายประวนิ   แกว้ตาแสง)                                                                                                                  

       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรชีมภวูทิยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกำศโรงเรียนศรีชมภวิูทยำ 

ท่ี       / 2563 

              เรื่อง  กำรรบันักเรียนห้องเรียนปกติเข้ำศึกษำในชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2563 

............................................................................. 
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจบุนัเกดิการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 
เพื่อใหเ้พื่อใหเ้ป็นไป ตามแนวทางการรบัสมคัรนกัเรยีนของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาพืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิารและเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19)  ตามแนว
ปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โรงเรยีนศรชีมภวูทิยา จงึก าหนดแนวทางการรบัสมคัร
นกัเรยีน เพื่อเขา้ศกึษาต่อในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 (หอ้งเรยีนปกต)ิ  ประจ าปีการศกึษา  2563 ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.จ านวนนกัเรยีนทีร่บัเขา้เรยีน  จ านวน  160  คน 
    1.สอบคดัเลอืก  จ านวน  160  คน 
2.คุณสมบตัผิูส้มคัร  

1.ส าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืเทยีบเท่า 
หรอืก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ปีการศกึษา2562 หรอืเทยีบเท่า 

2.สญัชาตไิทย และมเีลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
3.สถานภาพโสด 
4.มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย มรีะเบยีบวนิัย และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 
5.สุขภาพแขง็แรง 
6.ผูป้กครองมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้า่ยตลอดเวลาทีศ่กึษาอยู่ 

3.ก าหนดการรบัสมคัร 
 1.รบัสมคัรวนัที ่3-12 พฤษภาคม  2563 
 2.ช่องทางสมคัร แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางคอื 
  2.1 สมคัรผ่านระบบออนไลน์ ทางเวบ็เพจ facebook:ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนศรชีมภู
วทิยา หรอื เวบ็ไซตh์ttp://www.scwyshool.com/ 
  2.2 หากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางมาสมคัรดว้ยตวัเอง (นกัเรยีนและผูป้กครองตอ้งสวม
หน้าอนามยัเท่านัน้) สถานทีร่บัสมคัร อาคาร 1   หอ้งธุรการ 



4.หลกัฐานการรบัสมคัร 
 1.กรอกใบสมคัรผ่านระบบออนไลน์ ทางเวบ็เพจ facebook:ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนศรชีมภู
วทิยา หรอื เวบ็ไซต ์http://www.scwyshool.com 
 2.รปูถ่ายนกัเรยีนขนาด 1.5 นิ้ว 
 3.ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร  
 4.ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
5.การคดัเลอืก 
 ประเภทสอบคดัเลอืก 
 ก าหนดสอบในวนัพุธที ่ 1  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00-12.00 น. เกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ 
  1.พจิารณาจากผลการสอบคดัเลอืก 4 วชิา ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย  วชิาคณติศาสตร ์ 
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละวชิาองักฤษ  ผลรวมของคะแนนคดิเป็นรอ้ยละ 80 
  2.พจิารณาจากคะแนนทดสอบการศกึษาชาตขิัน้พืน้ฐาน O-NET ปีการศกึษา 2562 คดิ
เป็นรอ้ยละ 20 
  น าคะแนนจาก 1)และ2) มารวมกนัแลว้เรยีงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย 
  สิง่ทีจ่ะตอ้งเตรยีมและปฏบิตัใินวนัสอบคดัเลอืก 
  1.บตัรประจ าตวัประชาชน 
  2.ใบแสดงผลคะแนน O-NET 
  3.อุปกรณ์ในการท าขอ้สอบ เช่น ปากกา  ดนิสอ 

4.ผูเ้ขา้สอบทุกคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยั 

    ตำรำงสอบ 

 

วิชำ เวลำ หมำยเหตุ 

- วชิาภาษาไทย 
- วชิาคณติศาสตร ์
- วชิาวทิยาศาสตร ์
- วชิาองักฤษ 

 
เวลา  3  ชัว่โมง 
(09.00-12.00 น.) 

 

 
ขอ้สอบรวม  1  ฉบบั 

 
7. ประกาศผลการสอบคดัเลอืก 
 วนัที ่ 2 กรกฎาคม  2563  ทางเวบ็เพจ facebook:ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนศรชีมภวูทิยา 
 
 



8.รายงานตวัและมอบตวั 
 วนัที ่ 29  พฤษภาคม  2563    เวลา  09.00-12.00 น. 
 เอกสารทีใ่ชใ้นการมอบตวั 

1) ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) ตวัจรงิและส าเนาทีน่ักเรยีนลงนามรบัรองส าเนา
แลว้ 

2) ส าเนาทะเบยีนบา้นทีล่งนามรบัรองส าเนาแลว้ของนกัเรยีน บดิา และมารดา ใน
กรณทีีน่กัเรยีน          

ไมม่สี าเนาทะเบยีนบา้นบดิา มารดา ใหใ้ช ้ใบสตูบิตัร แทน 
  หำกไม่มำตำมวนั เวลำ ท่ีก ำหนดถือว่ำสละสิทธ์ิ 

   ประกาศ   ณ   วนัที ่ 28  เมษายน  2563 
 
   
 

                                                                   
                                                                       (นายประวนิ   แกว้ตาแสง)                                                                                                                  

       ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรชีมภวูทิยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 



 
ที่ ศธ  ๐๔๒๕๑.๒๔/ ว ๑๒๗                              โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ต.ศรีชมภู 

                                                                                   อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ   ๓๘๑๗๐ 

                         ๒๘   เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

         ในโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

เรียน     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๑   บ้านโพธิ ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา            จ านวน     ๑     ฉบับ  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ

ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยาได้จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติการการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  

  ๑.ให้นักเรียนสมัครเรียนทางออนไลน์ ทางเวบ็เพจ facebook:ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนศรี

ชมภวูทิยา หรอื เวบ็ไซต ์http://www.scwyshool.com และสามารถเข้าดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ทางเพจ 

Facebook: โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  

  ๒. รายงานตัว/มอบตัว ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

  ๓. สอบคัดห้อง (เฉพาะ ม.๑)  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  ๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ครูณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง ๐๘๑-๕๔๔๘๑๓๓  

     ครูอรพรรณ  คิอินธิ  ๐๙๐ – ๓๕๗๗๓๘๕ ครูกนิษฐา  ผาสุทร ๐๘๙-๒๗๓๙๕๔๒ 

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองและ

นักเรยีน 

ในหมู่บ้านของท่านทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและ

ขอขอบพระคุณมา  

ณ โอกาสนี้ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                      
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา                                     (นายประวิน   แก้วตาแสง) 

ครูณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

โทร.๐๘๑ –๕๔๔๘๑๓๓                                   

หมายเหตุ  หากนักเรียนสมัครแล้วไม่ต้องสมัครซ้ า           “คนดี มีปัญญา” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


