
 
 ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ที ่๐๔๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
………………………...............................………………… 

เพ่ือให๎การด าเนินงานการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ และ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตํเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต๎นไป เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗        
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา 
๑. นายประภาส  พริพล ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาวดี  นาคพริก รองผู๎อ านวยช านาญการ   กรรมการ 
๓. นางสาวรุํงอรุณ  ลายคราม ครูช านาญการ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการ 
๔. นางสมใจ  เรืองด า  ครูช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการ 
๕. นางอ าไพ  เรืองฤทธิ์     ครูช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ให๎ค าแนะน าให๎ค าปรึกษา  และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ    

 ๒. คณะกรรมการประสานงานและด าเนินงาน 
๑. นางอ าไพ  เรืองฤทธิ์    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายชะยันต์  เรือนทองดี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นายมนตรี  สังข์โต    ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๖. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๗. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๘. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์   คร ู   กรรมการ 
๙. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๑๑. นายวัชระชัย  ไถ๎เงนิ   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ                พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๔. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
/หน๎าที่ ... 



 ๒ 

 หน้าที่      
๑. วางแผนด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                        

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
๓. ให๎ค าแนะน าและชี้แจงวิธีการด าเนินการรับมอบตัวแกํผู๎ปกครองเรียน 
๔. ชี้แจงวิธีการด าเนินการรับมอบตัวให๎กับคณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการ 
๕. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๘ เมษายน 

๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   
๖. รายงานจ านวนนักเรียนที่มามอบตัวให๎กับหัวหน๎างานรับนักเรียนเพ่ือให๎รายงานตํอผู๎บริหารและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
๗. จัดท ารายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามห๎องเรียนเพื่อใช๎ในการเรียนปรับพื้นฐาน 
๘. จัดท ารายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แยกตามกลุํมการเรียนและสํงตํอให๎กับงานทะเบียน 
๙. อ านวยความสะดวก ให๎กับผู๎ปกครองและนักเรียน  

๑๐. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๑๑. หน๎าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  

        ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นางสมใจ  เรืองด า    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  สังข์โต        ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๔. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๕. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
๖. นายนฤเทพ  กั้งเหล๎ง   คร ู   กรรมการ 
๗. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุช   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๙. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ                พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๒. นักการภารโรง/แมํบ๎าน 
๑๓. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่       
๑. จัดท าป้ายแสดงสถานที่รับมอบตัว  
๒. ท าความสะอาดและจัดสถานที่รับรายงานตัวบริเวณด๎านหน๎าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ กลุํม 
๓. จัดสถานที่ในห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก เพ่ือใช๎ในการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ กลุํม 
๔. ดูแลอุปกรณ์ตําง ๆ ให๎พร๎อมใช๎งาน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. หน๎าที่อื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
/๔. คณะกรรมการ... 

 
 



 ๓ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นายอัญชัน  สุคาร               คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุช   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นายวัชระชัย  ไถ๎เงิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔. นายศุภโชค มานพศิลป์   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๕. นางสาววราภรณ์  บุญดอก    คร ู   กรรมการและเลขานุการ      

หน้าที ่    
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บริเวณด๎านลํางอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือใช๎ชี้แจงรายละเอียดและ

ขัน้ตอนในการรับมอบตัวนักเรียน ในวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เครื่องเสียง ในห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษกเพ่ือใช๎ประชุมผู๎ปกครอง

และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการรับมอบตัวนักเรียน ให๎กับคณะกรรมการด าเนินงาน ในวันที่ ๘ – ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

๓. จัดท าข๎อความแสดงที่หน๎าจอ “การรับมอบตัวนักเรียนที่มีสิทธิเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒” ในวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๒ 

๔. จัดท าข๎อความแสดงที่หน๎าจอ “การรับมอบตัวนักเรียนที่มีสิทธิเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒” ในวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๖๒ 

๕. ด าเนินการบันทึกภาพกิจกรรม 
๖. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๗. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวใกล๎รุํง  จันทร์ศรี   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชุติมา ปาละวงษ์   คร ู   กรรมการ 
๓. นายสุภกิจ  ก าลังคลี่   คร ู   กรรมการ 
๔. นางสาวเมธินุช ทองธีรภาพ   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๕. นางสาวปริศนา  ไขํมุกข์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่       
๑. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู๎ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนในการรับมอบตัวนักเรียน บริเวณ

ห๎องประชาสัมพันธ์และห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ในวันที่ ๘ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑. นางวันเพ็ญ  เจริญผล   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ  คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต             ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๔. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๕. นางสาวนุชสรา  เจริญกิจ   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๖. นักการภารโรง/แมํบ๎าน     
๗. นางสาวปราณี  วางหา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

/หน๎าท่ี... 



 ๔ 

 หน้าที่       
๑. จัดเตรียมอาหารวําง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันแกํคณะกรรมการในวันด าเนินงาน 
๒. เบิกคําใช๎จําย และสรุปการใช๎จํายให๎ผู๎บริหารทราบ  
๓. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการจัดนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อมอบตัว 
๑. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  สังข์โต    ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๔. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการ 
๕. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
๖. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๘. นายวัชระชัย  ไถ๎เงิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๙. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ                พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี   ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๑. นักเรียนอาสาชํวยงาน 
๑๒. นายชะยันต์  เรือนทองดี   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่      
๑. จัดนักเรียนที่รายงานตัวเรียบร๎อยแล๎วเข๎าแถวแยกตามกลุํมโดยเรียงล าดับตามบัตรคิวบริเวณด๎านลําง

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๒. ชี้แจงรายละเอียดการจัดเรียงเอกสารที่ใช๎ในการมอบตัวให๎กับนักเรียนในวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓. น านักเรียนที่ถึงคิวในการมอบตัวมายังห๎องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ในวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (๘ เมษายน ๒๕๖๒) 
๑. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
๕. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๖. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ     

๘.๑ คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 
๑. นางสาวกฤษณา  เขียนนา  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑ 
๒. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๒ 
๓. นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๓ 
๔. นายนรานนท์  ลํองแดง  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๔ 
๕. นายนฤเทพ  กั้งเหล๎ง  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๕ 
๖. นางสาวปริษา  สหคุณชัย  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๖ 
๗. นายเจริญ  มุศิริ   กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๗ 
๘. นายวรรธนะ  พนไธสง  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๘ 

/๙.นายวิเชียร  ... 



 ๕ 

๙. นายวิเชียร  แพทย์ชา  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๙ 
๑๐. นางสมรัก  ทับทิมศรี  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑๐ 
๑๑. นายสิริวุธ  พันธ์ภโูต  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑๑ 

หน้าที่      
๑. รับรายงานตัวนักเรียนและแจกบัตรคิวตั้งแตํ ๗.๐๐ น. – ๙.๐๐ น. ตามวันที่ก าหนด 
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการมอบตัวและแจกเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน 
๓. สรุปผลการรับรายงานตัวสํงประธานกรรมการการรับรายงานตัวและรับมอบตัว 
๔. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๘.๑ คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องหอประชุมกาญจนาภิเษก) 

กลุํมท่ี กรรมการตรวจหลักฐาน 
กรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษาและคํา

เรียนปรับพื้นฐาน 
กรรมการรับเงินสมาคมฯ/ 

 เงินกิจกรรมกีฬาสี 
๑ นางบรรจง  ฉมังหัตถพงศ์ 

นายถนอมศักดิ์  เมร ี
นายสุนธี  พานิช นางสาวกฤษณา  เขียนนา 

นายกิตติศักดิ ์ ศิริวงศ์ 
๒ นางสาวปริศนา  ไขํมุก 

นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี 
นางสาวบุษกล เพ็ชรกลับ นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ 

นายกิตยาภรณ์  เจริญพร 
๓ นางกองเงิน  แก๎วทะเล 

นางสาวอัจฉรา  หมัดพวง 
นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์ นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร 

นางสุปราณี  เต็งยะ 
๔ นางสาวกลรัตน์  ศิริ 

นางศรีวรรณ  นุชประเสริฐ 
นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ นายนรานนท์  ลํองแดง 

วําที่ร.ต.วรพล  เพชรสมัย 
๕ นางสาวชุติมา ปาละวงษ์ 

นางวิมล  วงษ์ประเสริฐ 
นางจันทนา  เกษมพันธุ์ นายนฤเทพ  กั้งเหล๎ง 

นางพิชญฑิวา  ทันประสงค์ 
๖ นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก 

นางอรพรรณ  พํวงทอง 
นางสาวจีระพร  สิงห์โต นางสาวปริษา  สหคุณชัย 

นางสาวนิตยา  สังสีมา 
๗ นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์ 

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  
นางปัทมา  ศิลาพันธุ์ นายเจริญ  มุศิริ 

นางพิศมัย  ณะศรีธะ 
๘ นางสาวชํอแก๎ว  สํงแสงทอง 

นางสาวธีรวรรณ  ต๏ะวิกา 
นางสาวฐิตินันท์  มํวงจีน นายวรรธนะ  พนไธสง 

นางมณีรัตน์  สุไลมานดี 
๙ นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์ 

นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ             
นายธนนนท์  ใจน๎อม นายวิเชียร  แพทย์ชา 

นางสาวสุธิดา  สุทินฤกษ์ 
๑๐ นางสาวพัชญา  สาทา 

นางสาวธัญปภัทร  พงศ์ภรภัทร 
นางสาวนิติกานต์  แก๎วประดิษฐ์ นางสมรัก  ทับทิมศรี 

นางสาวสายชล  ภูแลํนกลับ 
๑๑ นางสาวจิราพร  อินตุํน 

นางยุวดี  สลับส ี
นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต นายสิริวุธ  พันธ์ภโูต 

นางสาวสารีนา  สาแล๏ะ 
 
หน้าที่  ปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํเวลา ๘.๓๐ น. เป็นต๎นไป  

   ๑. กรรมการตรวจหลักฐาน      
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให๎ถูกต๎องเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
- กรณีท่ีเอกสารถูกต๎องครบถ๎วน ให๎ลงชื่อเจ๎าหน๎าที่ในเอกสารการมอบตัวของนักเรียนและให๎ผู๎ปกครอง

นักเรียนลงนามในเอกสารการมอบตัวที่ทางคณะกรรมการรับรายงานตัวเตรียมไว๎ให๎ 
- เก็บหลักฐานนักเรียนเฉพาะถ่ายเอกสารเทํานั้น  

/รวบรวมเอกสาร... 



 ๖ 

- รวบรวมเอกสารการมอบตัวโดยจัดเรียงตามเลขที่ของนักเรียน 
- สรุปผลการรับมอบตัวและจัดสํงเอกสารการมอบตัวที่คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานการมอบตัว 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๒. กรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเรียนปรับพื้นฐาน      
- รับเงินบ ารุงการศึกษาและคําเรียนปรับพ้ืนฐาน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน 
- สรุปการรับเงินและสํงเอกสาร ใบเสร็จและเงินให๎คณะกรรมการรับเงิน 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๓. กรรมการรับเงินสมาคมฯ /กรรมการรับเงินกิจกรรมกีฬาสี 
- รับเงินเงินสมาคม ฯ และรับเงินกิจกรรมกีฬาสี 
- ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน 
- สรุปการรับเงินและสํงเอกสาร ใบเสร็จและเงินให๎คณะกรรมการรับเงิน 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
๙. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (๙ เมษายน ๒๕๖๒) 

๑. นายมนตรี  สังข์โต    ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายชะยันต์  เรือนทองดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นายอัญชัน  สุคาร    คร ู   กรรมการ 
๕. นางสุนทรี  มนตรีศรี   คร ู   กรรมการ 
๖. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๘. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๙. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๐. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

     
๙.๑ คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 

๑. นายเกษม  ธัมมวารีกานต์  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑ 
๒. นายศุภชัย  เพ็ชร์รัตน์  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๒ 
๓. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๓ 
๔. นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๔ 
๕. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๕ 
๖. นายอาวุธ  จิโนวัฒน์  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๖ 
๗. นางสาวอุบล  ก าลังเหลือ  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๗ 
๘. นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์  กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๘ 
๙. นางสาวดาริญา  ดุลยากานต์ กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๙ 
๑๐.  นางสาวดวงใจ  สายลือนาม กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑๐ 

/วําที่ร.ต.หญิงสราวลี  ... 
 



 ๗ 

๑๑.  วําที่ร.ต.หญิงสราวลี  สะดวก กรรมการรับรายงานตัวนักเรียนกลุํม ๑๑ 
หน้าที่      

๑. รับรายงานตัวนักเรียนและแจกบัตรคิวตั้งแตํ ๗.๐๐ น. – ๙.๐๐ น. ตามวันที่ก าหนด 
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการมอบตัวและแจกเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน 
๓. สรุปผลการรับรายงานตัวสํงประธานกรรมการการรับรายงานตัวและรับมอบตัว 
๔. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
๙.๑ คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องหอประชุมกาญจนาภิเษก) 

กลุํมท่ี กรรมการตรวจหลักฐาน 
กรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษาและคํา

เรียนปรับพื้นฐาน 

กรรมการรับเงินสมาคมฯ/
กรรมการรับเงินเรียนห๎องพิเศษ/

เงินกิจกรรมกีฬาสี 
๑ นางทัศนีย์  สืบสันติวรพงศ์ 

นางสาวอัญชลี  ฉัตรเจริญวัฒนา 
นายทองแดง  วงษ์พินิจนาย นายเกษม  ธัมมวารีกานต์ 

นางสาววรนุช  ค าภาพักตร์ 
นางสาวชนิดา  หาญจริง 

๒ นางสุนันทา  ไกรน๎อย 
นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  

นายประเสริฐ  รุํงแสง นายศุภชัย  เพ็ชร์รัตน์ 
นางสาวปริณดา  แป้นแก๎ว 
นางสาวสุภาพร  มูฮ าหมัด 

๓ นางสาวดวงใจ  บํอรุณรัตน์ 
นางสาวอรพรรณ  เหลาสา 

นางสาวจรรญา  กระโจมทอง นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ 
นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชต ิ

๔ นายปกป้อง  สนิท 
นางสาวนุชสรา  เจริญกิจ 

นางสาวพงษ์สุดา  ส าเภาพงษ์ นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย  
นางสาวศศิตา  กองเป็ง 

๕ นางกราโสม  พูลทรัพย์ 
นางสาวอริสรา  โซ๏ะอาด า 

นายสุภกิจ  ก าลังคลี่ นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม 
นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง 

๖ นางสมร  เจ๏ะกาเซาะ 
นางสาวทยาภรณ ์ การิยะ 

นางสาวสุภรัตน์  เศรษฐดา นายอาวุธ  จิโนวัฒน ์
นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ 

๗ นางวิจิตรา  ทัพพรหม 
นางสาวภิญญดา  สุบรรณรัตน์ 

นายอนุวัตร์  หนูทอง นางสาวอุบล  ก าลังเหลือ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสนํห์ 

๘ นางสาวสิราวรรณ  ศรีนนเรือง 
นางสาวอรนุช  เขียนภักดี 

นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์ 
นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม 

๙ นางใกล๎รุํง  เชื้อคล๎อยวรรณา 
นายศุภโชค  มานพศิลป์ 

นางสาวนงนุช  พลศรี นางสาวดาริญา  ดุลยากานต์ 
นายนุกูล  แสงวรรณเทศ 

๑๐ นางสาวจารึก  ไกรนรา 
นายถนอมศักดิ์  เมร ี

นางสาวขวัญไพ  กลํอมขุนทด 
 

นางสาวดวงใจ  สายลือนาม 
นางอรวรรณ  แสงงาม 

๑๑ นางสาววราภรณ์  บุญดอก 
นางสาวกาญจนี  จันทร์อุทัย 

นางเดือนประดับ  จันทรางศุ วําที่ร.ต.หญิงสราวลี  สะดวก 
นางสาวเปรมฤดี  ภูแมํน้ า 

 
  
  

/หน้าที.่..



 ๘ 

 
 

หน้าที่  ปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํเวลา ๘.๓๐ น. เป็นต๎นไป  
   ๑. กรรมการตรวจหลักฐาน      

- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให๎ถูกต๎องเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
- กรณีท่ีเอกสารถูกต๎องครบถ๎วน ให๎ลงชื่อเจ๎าหน๎าที่ในเอกสารการมอบตัวของนักเรียนและให๎ผู๎ปกครอง

นักเรียนลงนามในเอกสารการมอบตัวที่ทางคณะกรรมการรับรายงานตัวเตรียมไว๎ให๎ 
- เก็บหลักฐานนักเรียนเฉพาะถ่ายเอกสารเทํานั้น  
- รวบรวมเอกสารการมอบตัวโดยจัดเรียงตามเลขที่ของนักเรียน 
- สรุปผลการรับมอบตัวและจัดสํงเอกสารการมอบตัวที่คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานการมอบตัว 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๒. กรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา  
- รับเงินบ ารุงการศึกษาและคําเรียนปรับพื้นฐาน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน 
- สรุปการรับเงินและสํงเอกสาร ใบเสร็จและเงินให๎คณะกรรมการรับเงิน 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๓. กรรมการรับเงินสมาคมฯ / กรรมการรับเงินห้องเรียนพิเศษ/กรรมการรับเงินกิจกรรมกีฬาสี 
- รับเงินสมาคม ฯ  รับเงินห๎องเรียนพิเศษ และรับเงินกิจกรรมกีฬาสี 
- ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน 
- สรุปการรับเงินและสํงเอกสาร ใบเสร็จและเงินให๎คณะกรรมการรับเงิน 
- ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการรับเงิน 
๑. นางสาวรุํงอรุณ  ลายคราม   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางปัทมา  ศิลาพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายสมควร  ผาสุขธรรม   ครชู านาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวเปรมฤดี  ภูแมํน้ า   ครผูู๎ชํวย   กรรมการ 
๕. นางวิมล  วงษ์ประเสริฐ   เจ๎าหน๎าที่  กรรมการ 
๖. นางประนอม  โซ๏ะอาด า   ครชู านาญการพิเศษ กรรมการเลขานุการ     

หน้าที่      
๑.  จัดเตรียมใบเสร็จและเงินทอน 
๒.  อ านวยความสะดวกให๎กับคณะกรรมการรับเงินคําเรียนปรับพื้นฐาน รับเงินสมาคม ฯ และเงินเรียน

ห๎องเรียนพิเศษ 
๓.  ตรวจรับเงิน ตรวจสอบรายละเอียด รวบรวมและเก็บเงินให๎เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการคลัง 
๔.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานให๎ผู๎บริหารทราบ 
๕.  ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖.  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
/๑๑. คณะกรรมการ... 

 



 ๙ 

๑๑. คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานการมอบตัว 
๑. นางสมร  เจ๏ะกาเซาะ   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนี  จันทร์อุทัย  เจ๎าหน๎าที่  กรรมการ 
๓. นางสาวอัญชลี  ฉัตรเจริญวัฒนา  เจ๎าหน๎าที่  กรรมการ 
๔. นางกราโสม  พูลทรัพย์   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่      
๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มอบตัวน าสํงฝ่ายทะเบียน 
๒. รายงานสรุปผลการมอบตัวเสนอตํอผู๎อ านวยการโรงเรียนทั้งระดับ ม.๑ และ ม.๔ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๔.  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๕. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖. นางสาวนิติกานต์  แก๎วประดิษฐ์  คร ู   กรรมการ 
๑. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงค์   ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๒. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นางอรวรรณ  แสงงาม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่      
๑. ประเมินผลการด าเนินงานการรับมอบตัวนักเรียน เก็บรวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์ข๎อมูล และสรุปผล 
๒. น าผลการประเมินให๎คณะกรรมการด าเนินงานและรายงานผลการประเมินตํอผู๎บริหาร 
๓. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 ๑๓. คณะกรรมการจ าหน่ายชุดนักเรียน   
 ๑. นายบัญญัติ   ยอดเวียน  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมยุรี  อํวมน๎อย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวประเสริฐ  แนบเนยีม ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปราณี  วางหา  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ คร ู    กรรมการ 
 ๖. นายสุทธินันท์  ติ้งด า  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๘. นายวีรฉัตร  ทาตาล  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๙. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนิตยา  สิงหพันธ ์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติพัฒน์  ศรีช านิ  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  โพธิ์โซ๏ะ  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๑๓. นายทิฆัมพร  งามพงค์  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๑๔. นายพิสิฐ  นามเพ็ง  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๑๕. นางสายพิน  นิติปิยะสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

/หน้าที ่… 
 
 
 



 ๑๐ 

 
หน้าที ่ 

๑. รับสั่งจองชุดนักเรียน วันที่ ๒๒ – ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  จัดท าหลักฐานการสั่งจองชุด
นักเรียน  

๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการสั่งจองชุดนักเรียน วัดขนาดและนัดหมายการรับชุดที่สั่งจอง 
๓. รับเงินคําชุดนักเรียน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔. รายงานการจ าหนํายชุดนักเรียนและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๔. คณะกรรมการจ าหน่ายชุดพละ   
    ๑. นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล ครูผู๎ชํวย    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวนวลจันทร์  เอ่ียวศิริ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๓. นายพรชัย  นามภูษา  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวกชามาส  ยานะ  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นายสิทธิพงศ์  บุญเกิด  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวพิมลวรรณ ข าแท๎  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์  ครผูู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอ าพรรณ์ ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๙. นางสาวดารณี  ทุมแก๎ว  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ ครูผู๎ชํวย    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 

๑. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก  
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการสั่งจองชุดพละ วัดขนาดและนัดหมายการรับชุดที่สั่งจอง 
๓. จัดท าหลักฐานการสั่งจองชุดพละ รับเงินคําสั่งชุด  คนละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔. รายงานการจ าหนํายชุดพละและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑๕. คณะกรรมการจ าหน่ายสมุดและกระเป๋านักเรียน  
 ๑. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงศ์  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภัคจิราภรณ์  บุญชน ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
 ๕. นางสาวชิดชไม  เจือมา  ครูผู๎ชํวย    กรรมการ  
 ๖. นางสาวนิลุบล  ปัญญารมย์  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
 ๗. นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล ครูอัตราจ๎าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 
๑. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก  
๒. ชี้แจงนักเรียนเรื่องการจ าหนํายสมุดและกระเป๋านักเรียน 
๓. จัดท าหลักฐานการจ าหนํายสมุดและกระเป๋านักเรียน 

 
/๔.รายงาน... 



 ๑๑ 

 
๔. รายงานการจ าหนํายสมุด กระเป๋านักเรียนและรวบรวมเงินสํงที่คณะกรรมการการเงิน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
๖. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
  
 ทั้งนี้  ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถ เพ่ือให๎
บังเกิดผลดีแกํทางราชการ 
  

สั่ง     ณ    วันที่  ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      
(นายประภาส  พริพล) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 
 


