
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๖๑/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดให๎มีการรับนักเรียน 
เข๎ า ศึกษา ตํอ ระ ดับมัธยม ศึกษาปี ท่ี  ๑ และระดับมั ธยมศึกษาปี ท่ี  ๔  ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๖๑                      
และก าหนดให๎ด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันเสาร์ ท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๑            
และระ ดับมัธยม ศึกษาปี ท่ี  ๔ ในวันอา ทิตย์ ท่ี  ๘ เมษายน  ๒๕๖๑ ลงทะเบียนเวลา  ๐๘.๐๐ น .                       
ณ หอประชุมโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”           
จึงแตํงต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา น๎อยเพ็ง รองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ให๎ค าปรึกษา แนะน า เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น๎อยเพ็ง รองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ สวํางวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๗. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์  กรรมการ 
๘. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  กรรมการ 
๙. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  กรรมการ 
๑๐. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  กรรมการ 



๒ 
 

 

๑๑. นางสาวรังสิมา ไกรนรา  กรรมการ 
๑๒. นายชยพล น๎อยบุญญะ  กรรมการ 
๑๓. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๑๔. นายธีระยุทธ อ๎วนวงค์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวกัญญภา สังข์ค๎ุม  กรรมการ 
๑๖. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 
๑๗. นายประพาฬ แก๎ววงษา  กรรมการ 
๑๘. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย  กรรมการ 
๑๙. นางเกศกนก วอนเจริญ  กรรมการ 
๒๐. นางสาวรุํงฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๒๑. นางสุนิสา สายบัว  กรรมการ 
๒๒. นางสาวชนิสรา สงวนไว ๎  กรรมการ 
๒๓. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน๎างานรับนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นายศันสนะ เกํงการุณกิจ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๒๕. นางสาวพรหมพร หนูน๎อย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๒๖. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว๎าง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๒๗. นางพชรพัชร ์ พจชนิกูล  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

หน้าที่  :  วางแผนการด าเนินงาน ประสานงาน อ านวยความสะดวก เพื่อให๎การรับมอบตัวนักเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

  

๓. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและจัดระบบการจราจร 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๓. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  รองประธานกรรมการ 
๔. นายประพาฬ แก๎ววงษา หัวหน๎างานนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
๕. นายธีระยุทธ อ๎วนวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
๖. ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ดูแลความสงบเรียบร๎อย และความเป็นระเบียบภายในโรงเรียน 
๒. จัดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มอบตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี 
    ท่ีก าหนด 

   ๓. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน จัดสถานท่ีจอดรถ การเดินรถให๎สะดวกและปลอดภัย 
 
 

๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นายชยพล น๎อยบุญญะ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายณัฐพงษ์ สงคราม  กรรมการ 
๔. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 



๓ 
 

 

หน้าที่  :  ๑. ช้ีแจง แนะน า และกลําวต๎อนรับผ๎ูปกครองและนักเรียนท่ีมามอบตัว 
   ๒. ประชาสัมพันธ์ขําวสาร ข๎อมูลการรับมอบตัวนักเรียน และเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษ บางศรี  รองประธานกรรมการ 
๓. นายภูเบศ กระแสโสม  กรรมการ 
๔. นางสาวชมพูนุช ก๎องดุสิต  กรรมการ 
๕. นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์  กรรมการ 
๖. ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว  กรรมการ 
๗. นายชยพล น๎อยบุญญะ หัวหน๎างานอาคารสถานท่ี กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายวุฒิชัย ศรีประไหม  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. จัดสถานท่ีรับรายงานตัวในหอประชุม 
  - วางโต๏ะขาวรับรายงานตัว จ านวน ๑๐ ตัว พร๎อมเก๎าอี้ ๒๐ ตัว 
  - จัดเก๎าอี้รับรองผ๎ูปกครองและนักเรียน จ านวน ๕๐๐ ชุด 
   ๒. จัดห๎องเรียน โต๏ะ เก๎าอี้ เพื่อใช๎มอบตัวนักเรียน ห๎องละ ๕๐ ชุด 
  - วันเสาร์ท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ ห๎อง 

- วันอาทิตย์ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๗ ห๎อง 
  ๓. จัดท าป้ายแสดงตารางห๎องมอบตัว 
  ๔. จัดท าป้ายบนเวที 

 

 
 

 
 
 
 
 

๖. คณะกรรมการรับมอบตัว และตรวจหลักฐาน 
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันเสารท่ี์ ๗ เมษายน ๒๕๖๑) 

ช้ัน ห๎องมอบตัว ตรวจหลักฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ม.๑/๑ ๒๑๒ ๑. นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์ 

๒. นายชยพล  น๎อยบุญญะ 
นางสาวนวพร  แก๎วเป้ีย 

ม.๑/๒ ๒๑๓ ๑. นางทิพพ์พิชญ์ชา  เม๎ยชม 
๒. นายกริช  เศรษฐธาดา 

นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล 

ม.๑/๓ ๒๑๔ ๑. นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์ 
๒. นางลฎาภา  ขันโพชา 

นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ 

ม.๑/๔ ๒๒๔ ๑. นางกาญจนา  ไชยวงษ ์
๒. นางสาวอุไรพร  ทองค าตอน 

นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม 

ม.๑/๕ ๒๒๕ ๑. นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ์ 
๒. นางสาวณัฐทิตา  รักษา 

นายธนาคาร  ฝอยทอง 

การรับมอบตัวนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 



๔ 
 

 

ช้ัน ห๎องมอบตัว ตรวจหลักฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ม.๑/๖ ๒๒๖ ๑. นางสาวมณีรัตน์  อินทองค า 

๒. นางสาวตรีจันทร์  ทยาหทัย 
นางวลัยรัตน์  ยิ่งด านุํน 

ม.๑/๗ ๒๓๓ ๑. นางสาวรุํงฤดี  ต้ังจิตสิตเจริญ 
๒. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จันทพงษ์ 

นางสาวนารีรัตน์  ชีรานนท์ 

ม.๑/๘ ๒๓๔ ๑. นางวัลฤดี  จัตุกูล 
๒. นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก๎ว 

นางสาวนภาพร  ใจสมุทร 

ม.๑/๙ ๑๒๖ ๑. นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา 
๒. นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์ 

นายสุทิวัส  เชาวน์ช านาญ 

ม.๑/๑๐ ๑๒๑ ๑. นางสาวกัญญาพัชร  หมูํมํวง 
๒. นางสาวฉัตรสุดา  เปล่ียนศรี 

นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ 

 

ชั้น 
ห๎อง 

มอบตัว 
ช าระเงินรายการอื่นๆ 

รับเงินสมาคม 
ผู๎ปกครองและครูฯ 

แจกเงินสนับสนุนคําใช๎จําย 
การจัดการศึกษาฯ 

รับช าระเงิน 
เรียนเสริมวันเสาร์ 

ม.๑/๑ ๒๑๒ นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์ นายวุฒิชัย  ศรีประไหม นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม 
ม.๑/๒ ๒๑๓ นางฉาย  สุบงกช นางสาวสมัชญา  ปินตา นายเรวัตร  อิ่มส าราญ นายมาณุภพ  แย๎มบุญชู 
ม.๑/๓ ๒๑๔ นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย นายกฤษ  บางศรี นางอินทิรา  สิงห์ค ามา นายภูเบศ  กระแสโสม 
ม.๑/๔ ๒๒๔ นางสาววรางคณา  จันทร์มณี นายคมกริช  รักทุํงรวงทอง นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผึ้ง 
ม.๑/๕ ๒๒๕ นางสาวสุปรียา  ทองรุํง นายศันสนะ  เกํงการุณกิจ นายพุทธิชัย  ขวัญทอง นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ 
ม.๑/๖ ๒๒๖ นางสาวกนกกาญจน์  วงษ์น๎อย นางสาวจุฬาลักษณ์  พํูวณิชย์ นางสาวเกริกกุล  เลาหะพานิช นายเอกชัย  ชินะตังกูล 
ม.๑/๗ ๒๓๓ นางสาวปิยวรรณ  ตาค าแสง นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก๎ว 
ม.๑/๘ ๒๓๔ นางสาวกาญจนา  ยาสมร นายธีระยุทธ  อ๎วนวงค์ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง นายณัฐพงษ์  สงคราม 
ม.๑/๙ ๑๒๖ นางสาวชมพูนุท  ก๎องดุสิต นางสาวโสธยา  พลอยมี นางสาวสาธิกา  คุตกาล นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร ์
ม.๑/๑๐ ๑๒๑ นางสาววราภรณ์  เขียนนอก นางสาวเทพนภา  สองสา นายยศกร  เรืองไพศาล นางสาวภรณ์ทิพย์  ค าเพียร 

 

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วันอาทิตย์ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๑) 
ช้ัน ห๎องมอบตัว ตรวจหลักฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

ม.๔/๑ ๒๑๒ 
๑. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริหัตถ์ 
๒. นายรัฐชา  รัตนวรรณ 

นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ 

ม.๔/๒ ๒๑๓ 
๑. นางสาวปรียานุช  ศรีสุขค า 
๒. นายชยพล  น๎อยบุญญะ 

นางสาวสุปรียา  ทองรุํง 

ม.๔/๓ ๒๑๔ 
๑. นางสาวอทิตยา  ศรีน๎อย 
๒. นางสาวพรหมพร  หนูน๎อย 

นางลฎาภา  ขันโพชา 

ม.๔/๔ ๒๒๔ 
๑. นายอัศวิน  ดวงจิตร 
๒. นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์ 

นางสาวฉัตรสุดา  เปล่ียนศรี 

ม.๔/๕ ๒๒๕ 
๑. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม 
๒. นายบริบูรณ์  พรหมสวําง 

นายกฤษ  บางศรี 

ม.๔/๖ ๒๒๖ 
๑. นางสาวดวงกมล  กล่ินดี 
๒. นางสอาดชนม์  ชมดอกไม๎ 

นางสาวนวพร  แก๎วเป้ีย 

ม.๔/๗ ๒๓๓ 
๑. นางสุพัตรา  เชาวน์ช านาญ 
๒. นายประพาฬ  แก๎ววงษา 

นายสุทิวัส  เชาวน์ช านาญ 



๕ 
 

 

 

ชั้น 
ห๎อง 

มอบตัว 
ช าระเงินรายการอื่นๆ 

รับเงินสมาคม 
ผู๎ปกครองและครูฯ 

แจกเงินสนับสนุนคําใช๎จําย 
การจัดการศึกษาฯ 

รับช าระเงิน 
เรียนเสริมวันเสาร์ 

ม.๔/๑ ๒๑๒ นางสาวชนิสรา  สงวนไว๎ นายอนุชา  ศรีลาลัย นางเกศกนก  วอนเจริญ นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล 
ม.๔/๒ ๒๑๓ นายมาณุภพ  แย๎มบุญชู นางสาวโสธยา  พลอยมี นายเอกชัย  ชินะตังกูร นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี 
ม.๔/๓ ๒๑๔ นายธนาคาร  ฝอยทอง นางสาวสมัชญา  ปินตา นายกริช  เศรษฐธาดา นางสาวปิยวรรณ  ตาค าแสง 
ม.๔/๔ ๒๒๔ นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก๎ว นายวุฒิชัย  ศรีประไหม นางสาวมณีรัตน์  อินทองค า นางสาวเทพนภา  สองสา 
ม.๔/๕ ๒๒๕ นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผึ้ง นายเกริกกุล  เลาหะพานิช นางสาวชมพูนุช  ก๎องดุสิต นางสาวตรีจันทร์  ทยาหทัย 
ม.๔/๖ ๒๒๖ นายอนุชา  ศรีลาลัย นายคมกริช  รักทุํงรวงทอง นางสาวนารีรัตน์  ชีรานนท์ นายเรวัตร  อิ่มส าราญ 
ม.๔/๗ ๒๓๓ นางสาวกาญจนา  ยาสมร นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ นางสาววิภาวรรณ  ลอระพงษ์ 

 

หน้าที่  :  ๑. รับรายงานตัวที่หอประชุม เพื่อรับมอบตัวตามห๎องท่ีก าหนด 
๒. ตรวจหลักฐานเอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน โดยเรียงหลักฐาน/เอกสารการมอบตัว    
    ตามล าดับ ดังนี้ 

  เอกสารของกลํุมบริหารวิชาการ 
  ๑. ใบมอบตัวของกลํุมบริหารวิชาการ 

๒. ส าเนา ปพ.๑ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ๎านนักเรียน (พร๎อมฉบับจริง) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ๎านบิดา มารดา หรือผ๎ูปกครองนักเรียน 
๕. ส าเนาสูติบัตร (พร๎อมฉบับจริง) 
๖. ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ๎ามี) 
๗. ให๎เซ็นรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

  เอกสารของกลํุมบริหารงานบุคคล 
  ๑. ทะเบียนนักเรียนของกลํุมบริหารงานบุคคล 
  ๒. หนังสือสัญญาระหวํางผ๎ูปกครองกับโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

๓. หลังจากตรวจหลักฐานเรียบร๎อยแล๎ว ให๎เรียงเอกสารการมอบตัวตามล าดับเลขท่ี  
    โดยแยกเอกสารเป็น ๒ ชุด (เอกสารกลํุมบริหารวิชาการ และกลํุมบริหารงานบุคคล)  
    สํงท่ีส านักงานกลํุมบริหารวิชาการ  

  ๓. สํงใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา ท่ีกลํุมบริหารงบประมาณ 
  ๔. สํงใบเสร็จรับเงินรายการอื่นๆ ท่ีกลํุมบริหารวิชาการ 

 

๗. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระยุทธ อ๎วนวงค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๕. นางสาวรังสิมา ไกรนรา หัวหน๎างานโสตทัศนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. ติดต้ังเครื่องเสียงตามสถานท่ีรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน 
   ๒. บันทึกภาพตําง ๆ เพื่อจัดท าข๎อมูลและเผยแพรํข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
   ๓. จัดเตรียม VTR กิจกรรมเดํนของโรงเรียนในรอบปีท่ีผํานมาน าเสนอผ๎ูปกครองกํอนถึงเวลาเริ่มประชุม 
 



๖ 
 

 

๘. คณะกรรมการการเงิน 
๑. นางรัชดา  น๎อยเพ็ง รองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิไล เกิดโมลี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  กรรมการ 
๔. นายประเสริฐ สวํางวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๕. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  กรรมการ 
๖. นางสาวนวพร แก๎วเป้ีย  กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการ 
๘. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม  กรรมการ 
๙. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวรุํงฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๑๑. นางสุนิสา สายบัว  กรรมการ 
๑๒. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว๎าง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๑๔. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

หน้าที่  :  ๑. เบิกเงินเพื่อเป็นคําใช๎จําย และวัสดุอุปกรณ์ให๎แกํฝ่ายตํางๆ ตามท่ีขออนุมัติ 
   ๒. จัดท าบัญชีคําใช๎จําย และรายงานสรุปการใช๎จํายเงินฝ่ายตํางๆ ให๎โรงเรียนทราบ 

  ๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน รายงานผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 
 

๙. คณะกรรมการสวัสดิการ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นายพุทธิชัย ขวัญทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอินทิรา สิงห์ค ามา  กรรมการ 
๔. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๕. นายไพฑูรย ์ กล่ินประยูร  กรรมการ 
๖. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว หัวหน๎างานสวัสดิการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  เตรียมอาหารวําง และอาหารกลางวันแกํครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ี ในวันท่ี ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

๑๐. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้น 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา ยาสมร  กรรมการ 
๔. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. รับลงทะเบียนผ๎ูปกครองเครือขํายระดับห๎องเรียน ห๎องเรียนละ ๓ คน ได๎แกํ ประธาน, รองประธาน   
        และกรรมการและเลขานุการ 

  ๒. เลือกกรรมการเครือขํายระดับช้ันเรียน 
  ๓. นัดหมายการประชุมใหญํ เพื่อเลือกเครือขํายระดับห๎องเรียนในวาระตํอไป 
  ๔. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 



๗ 
 

 

๑๑. คณะกรรมการจ าหน่ายชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา สมุดโรงเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าเคียง  
      และอุปกรณ์การเรียน 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการจ าหน่ายชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋าเป้และกระเป๋าเคียง 

๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพฑูรย ์ กล่ินประยูร  กรรมการ 
๔. นางสาวเกศินี ทองทวี  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๑.๒ คณะกรรมการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
๑. นางรัชดา น๎อยเพ็ง รองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน  กรรมการ 
๔. นางสาวสิรินท์นภา บ ารุงผล  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๑.๓ คณะกรรมการจ าหน่ายชุดพลศึกษา 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางวาสนา ปิยะมาดา  กรรมการ 
๔. นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๑.๔ คณะกรรมการจ าหน่ายสมุดโรงเรียน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญภา สังข์ค๎ุม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  กรรมการ 
๔. นางพชรพัชร ์ พจชนิกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. เตรียมอุปกรณ์การเรียน เพื่อจัดจ าหนําย อาทิ สมุดโรงเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าเคียง  

      ชุดพลศึกษา ชุดนักเรียน ถุงเท๎าและอุปกรณ์การเรียน 
   ๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 
 

๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. นางรัชดา น๎อยเพ็ง รองผ๎ูอ านวยการกลํุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร  กรรมการ 
๔. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 
๕. นางสาวดวงกมล กล่ินดี หัวหน๎างานแผนงานโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ๑. เตรียมแบบประเมิน แจกและเก็บรวบรวม 
   ๒. สรุปผลการประเมินให๎คณะกรรมการด าเนินงานทราบ 
   ๓. รายงานผลการด าเนินงานรายงานผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 
 



๘ 
 

 

ขอให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไ ด๎รับการแตํงต้ัง ปฏิบั ติหน๎าท่ีอยํางเต็มความสามารถ            
เพื่อประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียนและทางราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให๎รองผ๎ูอ านวยการ ท้ัง ๔ ฝ่าย                  
เป็นผ๎ูก ากับดูแล ให๎เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 
 
 



 

 

ก าหนดการรับมอบตัวและรับเงินบ ารุงการศึกษา 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 
--------------------------------------------- 

 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ลงช่ือรายงานตัว ณ หอประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    - ผ๎ูอ านวยการ และเครือขํายผ๎ูปกครองนักเรียน ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  - นักเรียนมอบตัว ตรวจหลักฐาน ท ากิจกรรม Classroom Meeting  

  จํายเงินบ ารุงการศึกษาและอื่น ๆ  
 - ผ๎ูปกครองรับเงินคําอุปกรณ์และเครื่องแบบ ตามห๎องท่ีก าหนด 
เวลา ๑๑.๓๐ น. - เชิญประธานเครือขํายและเลขานุการประจ าห๎องเรียน ณ ห๎องประชุม ๑ 
    
 

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

 
ก าหนดการรับมอบตัวและรับเงินบ ารุงการศึกษา 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
วันอาทิตย์ท่ี ๘ เมษายน  ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------- 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ลงช่ือรายงานตัว ณ หอประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    - ผ๎ูอ านวยการ และเครือขํายผ๎ูปกครองนักเรียน ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  - นักเรียนมอบตัว ตรวจหลักฐาน ท ากิจกรรม Classroom Meeting  

  จํายเงินบ ารุงการศึกษาและอื่น ๆ  
 - ผ๎ูปกครองรับเงินคําอุปกรณ์และเครื่องแบบ ตามห๎องท่ีก าหนด 
เวลา ๑๑.๓๐ น. - เชิญประธานเครือขํายและเลขานุการประจ าห๎องเรียน ณ ห๎องประชุม ๑ 

 
 

 


