
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๔๔/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

******************************************* 

 ตาม ท่ีส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวง ศึกษาธิ การ  ไ ด้ก าหนด                    
ให้มีการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑                   
ในระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และก าหนดให้ด าเนินการรับมอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๑ และ ๑๒๖ 

 อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ ง พ ระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห า ร ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะแนวทางการด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๖. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 
๗. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๘. นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล  กรรมการ 
๙. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนิสรา สงวนไว้  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการ 
๑๓. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  กรรมการ 



๒ 
 

๑๔. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้างานรับนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  :  ๑. วางแผนการด าเนินงานรับมอบตัวนกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ  
      (Smart Program) 

   ๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
วันรับรายงานตัว กรรมการรับรายงานตัว 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑. นางสาวปิยวรรณ  ตาค าแสง 
๒. นางสาวภัคจิรา   บวรธรรมรัตน์ 

วันศุกร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๓. นางสาววรางคณา  จันทร์มณี 
๔. นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผ้ึง 

 

หน้าที่  :  รับรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Smart Program) ณ ห้องประชุมบางมด ๒ 
 

๔. คณะกรรมการรับมอบตัวและตรวจหลักฐาน 
 

ท่ี ห้องมอบตัว ตรวจหลักฐาน เก็บเงินระดมทรัพยากร 
๑. ห้อง ๑๒๑ 

Smart Program 
Mathematics- science 

๑. นางกาญจนา  ไชยวงษ์ 
๒. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม 

นางสาวญาดา  ค าเอี่ยม 

๒.  ห้อง ๑๒๖   
Smart Program 
English-chinese 

๑. นางสาวรุ่งฤดี  ต้ังจิตสิตเจริญ 
๒. นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง 

นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ 

 

หน้าที่  :  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บหลักฐานอย่างครบถ้วน 
   ๒. เก็บเงินระดมทรัพยากร ตามจ านวนท่ีก าหนด 
 

  เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑. ใบมอบตัวของกลุ่มบริหารวิชาการ 

๒. ส าเนา ปพ.๑ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (น าตัวจริงมาด้วย) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน 
๕. ส าเนาสูติบัตร (น าตัวจริงมาด้วย) 
๖. ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี) 

 

  เอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. ทะเบียนนักเรียนของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๒. หนังสือสัญญาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

๓. หลังจากตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรียงเอกสารการมอบตัวตามล าดับเลขท่ี  
    โดยแยกเอกสารเป็น ๒ ชุด (เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล)  
    ส่งท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  



๓ 
 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ            
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 


