คาสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
ที่ ๔๔/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
*******************************************
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนด
ให้ มี ก ารรั บ นั ก เรี ย น เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และกาหนดให้ดาเนินการรับมอบตั ว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๑ ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๑ และ ๑๒๖
อาศั ย อ าน าจตามคว ามใน มาตรา ๓ ๙ แห่ ง พ ร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บบริ หา ร ร าชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายบุณยพงศ์
โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชดา
น้อยเพ็ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๓. นายประกิจ
นิธิยานันท์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๔. นางศิริวรรณ
อุทัยสาร์
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
หน้าที่ : อานวยการให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางการดาเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชดา
น้อยเพ็ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓. นายประกิจ
นิธิยานันท์
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๔. นางศิริวรรณ
อุทัยสาร์
รองประธานกรรมการ
๕. นายประเสริฐ
สว่างวงศ์ธรรม
กรรมการ
๖. นางสาวดวงกมล
กลิ่นดี
กรรมการ
๗. นายยศกร
เรืองไพศาล
กรรมการ
๘. นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งฤดี
ตั้งจิตสิตเจริญ
กรรมการ
๑๐. นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์
กรรมการ
๑๑. นางสาวชนิสรา สงวนไว้
กรรมการ
๑๒. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
กรรมการ
๑๓. นางสาวปิยวรรณ ตาคาแสง
กรรมการ

๒

๑๔. นางสาวสาธิกา
๑๕. นางสาวสาวิตรี
๑๖. นางสาวณัฐลียา
๑๗. นางสาวภริตพร

คุตกาล
จุ้ยทอง
สมบูรณ์
ตระกูลน้าผึ้ง

หัวหน้างานรับนักเรียน

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ : ๑. วางแผนการดาเนินงานรับมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ
(Smart Program)
๒. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว
วันรับรายงานตัว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

กรรมการรับรายงานตัว
๑. นางสาวปิยวรรณ ตาคาแสง
๒. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
๓. นางสาววรางคณา จันทร์มณี
๔. นางสาวภริตพร ตระกูลน้าผึ้ง

หน้าที่ : รับรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ณ ห้องประชุมบางมด ๒
๔. คณะกรรมการรับมอบตัวและตรวจหลักฐาน
ที่
ห้องมอบตัว
ตรวจหลักฐาน
เก็บเงินระดมทรัพยากร
๑. ห้อง ๑๒๑
๑. นางกาญจนา ไชยวงษ์
นางสาวญาดา คาเอี่ยม
Smart Program
๒. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
Mathematics- science
๒. ห้อง ๑๒๖
๑. นางสาวรุ่งฤดี ตั้งจิตสิตเจริญ นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
Smart Program
๒. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
English-chinese
หน้าที่ : ๑. ปฏิบัติหน้าที่เก็บหลักฐานอย่างครบถ้วน
๒. เก็บเงินระดมทรัพยากร ตามจานวนที่กาหนด
เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. ใบมอบตัวของกลุ่มบริหารวิชาการ
๒. สาเนา ปพ.๑
๓. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (นาตัวจริงมาด้วย)
๔. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน
๕. สาเนาสูติบัตร (นาตัวจริงมาด้วย)
๖. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. ทะเบียนนักเรียนของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. หนังสือสัญญาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
๓. หลังจากตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรียงเอกสารการมอบตัวตามลาดับเลขที่
โดยแยกเอกสารเป็น ๒ ชุด (เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล)
ส่งที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

๓

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ทั้งนี้ โรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กากับดูแลให้เป็นไปตามคาสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

