
     
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๐๙๑  /  ๒๕๕๔ 
    เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
               แก่ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๒,๓,๕,๖    ภาคเรียนที่   ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

………………………………………………….. 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ด าเนนิการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อยา่งมีคุณภาพ  โดยจัดสรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน  คา่อุปกรณ์การเรียน   
ให้แก่ผู้ปกครอง   ในปีการศึกษา   ๒๕๕๔     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     จึงก าหนดการลงทะเบียนและจา่ยเงิน 
แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่   ๒,๓,๕,๖    ในวันที่  ๑  เมษายน   ๒๕๕๔    ตามเวลาดังนี ้   

     เวลา     ๐๘.๓๐   -  ๑๐.๐๐  น.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
          เวลา     ๑๐.๓๐  -   ๑๒.๐๐  น.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
       เวลา    ๑๓.๐๐  -   ๑๔.๓๐  น.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ , ๖ 

เพื่อให้การด าเนินการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗ ( ๑ )  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
   นายพชิยนนัท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
   นายอดุลย์   ศิริเวช   กรรมการ 
   นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์   กรรมการ 
   นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  กรรมการ 
   นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ  
   นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 

นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ อ านวยการ  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  แนะน าให้การด าเนนิการต่าง ๆ  เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการต้อนรับผู้ปกครอง 

นายพิราม ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
  นายค านวณ ยงประเดิม  กรรมการ นางแสนสุข ค าแก้ว  กรรมการ  
  นางกาญจนา สินวิชยั  กรรมการ นางสาวอุษา นะแน่งน้อย กรรมการ 
  นายสพุจน ์ จันตราช ู กรรมการ นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
  นางสาวอัญชลี   เขมะประภา กรรมการ    

นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.  ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนทีม่าประชุม  ณ หอประชุมโรงเรยีน 
 ๒.  จัดให้ผู้ปกครองนั่งตามล าดบัเลขที่  (เลขที่ของนักเรียนในแต่ละระดบัชัน้)  ให้ถูกต้องเรียบร้อย 



 ๒ 
 
๓  คณะกรรมการรับลงทะเบียนและกรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน 
     ๓.๑  กรรมการรับลงทะเบยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ( ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น ) 

ชั้น  ม.๒/๑ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  ชั้น  ม.๒/๒ นางสาวสุนนัทา กมลผาด 
ชั้น  ม.๒/๓ นางสาวนฤมล รับส่ง  ชั้น  ม.๒/๔ ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
ชั้น  ม.๒/๕ นางสาวแจ่มจนัทร ์  ดอกมะเดื่อ ชั้น  ม.๒/๖ นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ 
ชั้น  ม.๒/๗ นางสาวจฑุารัตน ์ สิทธิค าทบั ชั้น  ม.๒/๘ นางภัสสริญญา กังเจริญ 
ชั้น  ม.๒/๙ นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ ์ ชั้น  ม.๒/๑๐ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
ชั้น  ม.๒/๑๑ นางสาวดวงฤทัย ทริรัม  ชั้น  ม.๒/๑๒ นางสาวอรนัท รัตนอ าภา 
 

     ๓.๒  กรรมการรับลงทะเบยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ( ๐๙.๓๐  -  ๑๐.๓๐  น. ) 
ชั้น  ม.๓/๑ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  ชั้น  ม.๓/๒ นางสาวสุนนัทา กมลผาด 
ชั้น  ม.๓/๓ นางสาวนฤมล รับส่ง  ชั้น  ม.๓/๔ ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
ชั้น  ม.๓/๕ นางสาวแจ่มจนัทร ์  ดอกมะเดือ่ ชั้น  ม.๓/๖ นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ 
ชั้น  ม.๓/๗ นางสาวจฑุารัตน ์ สิทธิค าทบั ชั้น  ม.๓/๘ นางภัสสริญญา กังเจริญ 
ชั้น  ม.๓/๙ นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ ์ ชั้น  ม.๓/๑๐ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
ชั้น  ม.๓/๑๑ นางสาวดวงฤทัย ทริรัม  ชั้น  ม.๓/๑๒ นางสาวอรนัท รัตนอ าภา 

      
๓.๓  กรรมการรับลงทะเบียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๖    ( ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐  น. ) 

ชั้น  ม.๕/๑ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น  ชั้น  ม.๕/๒ นางสาวสุนนัทา กมลผาด 
ชั้น  ม.๕/๓ นางสาวนฤมล รับส่ง  ชั้น  ม.๕/๔ ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
ชั้น  ม.๕/๕ นางสาวแจ่มจนัทร ์  ดอกมะเดื่อ ชั้น  ม.๕/๖ นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ 
ชั้น  ม.๕/๗ นางสาวจฑุารัตน ์ สิทธิค าทบั ชั้น  ม.๕/๘ นางภัสสริญญา กังเจริญ 
 
ชั้น  ม.๖/๑ นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ ์ ชั้น  ม.๖/๒ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
ชั้น  ม.๖/๓ นางสาวมนีา โอษฐงาม ชั้น  ม.๖/๔ นางสาววรัทยา  ธนพัฒน์รุ่งโรจน์ 
ชั้น  ม.๖/๕ นางสาวศิราภร นาบญุ  ชั้น  ม.๖/๖ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์
ชั้น  ม.๖/๗ นางสาวฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย ชั้น  ม.๖/๘ นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี  
 
หน้าที่   ๑.  รับลงทะเบียนผูป้กครองนักเรียน    ณ   หอประชุมโรงเรียน   

 
    ๓.๔  กรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    

ชั้น  ม.๒/๑ นางสาวเสาวลักษณ์   สันติธรรมเมธี  นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ ์  
ชั้น  ม.๒/๒ นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ  นางกาญจนา ศิริมหา  
ชั้น  ม.๒/๓ นางล าพอง พูลเพิ่ม   นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  
ชั้น  ม.๒/๔ นางสาวลักษณา อังกาบส ี  นางสาวนงพร จู่พิชญ ์  
ชั้น  ม.๒/๕ นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ ์  นางพรรณ ี คล้ายจันทร์  

 



 ๓ 
 
ชั้น  ม.๒/๖ นางสาวเกวล ี บุญบา   นางสุภาภรณ ์ ภู่ระหงษ์  
ชั้น  ม.๒/๗ นางปภาดา พชรพงศ์สุข  นางสาวมนีา โอษฐงาม 
ชั้น  ม.๒/๘ นางสาววรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  นางอุษณีษ ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ 
ชั้น  ม.๒/๙ นางสาวศิราภร นาบญุ   นางกุณฑล ี เจษฏาวัลย ์
ชั้น  ม.๒/๑๐ นางสาวภัทรนุช ค าดี   นายอาทติย ์ โสตถิรัตนพนัธ ์
ชั้น  ม.๒/๑๑ นายอุตสาห ์ สังขรัตน ์  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์
ชั้น  ม.๒/๑๒ นายปรีชา นภาวุฒ ิ   นางสาวฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย 

 
   ๓.๕  กรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

ชั้น  ม.๓/๑ นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง  นางพรพรรณ ยวดยิ่ง 
ชั้น  ม.๓/๒ นางสาวสุวรรณี พิริยะประทาน  นายเพชร สาระจนัทร ์
ชั้น  ม.๓/๓ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์  นางสาวสุกัญญา โกเฮงกุล 
ชั้น  ม.๓/๔ นายศุภกิจ หนองหัวลิง  นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์ 
ชั้น  ม.๓/๕ นางสาวโศจยา ดวงสิน   นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย 
ชั้น  ม.๓/๖ นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต   นายณรงค ์ หนูนาร ี
ชั้น  ม.๓/๗ นางสาววนันภา สายพิมพนิ  นางสาวบุษบา กล้าขยัน  
ชั้น  ม.๓/๘ นางทพิย์จันทร์ หงษา   นายอุสาห์ เพชรประพันธ ์  
ชั้น  ม.๓/๙ นางสาวสุพัตรา เพียรไธสง  นางสาววชิราภรณ ์  สันตะวงษ ์
ชั้น  ม.๓/๑๐ นางสาวสุกัญญา ซาชิโย   นายอทิพงษ ์ มหานิล 
ชั้น  ม.๓/๑๑ นางสาวพชิชาพร บุญยืน   นางธนภร เนตรสว่าง 
ชั้น  ม.๓/๑๒ นางสาวปราณ ี เปรียบสม  นางสาวอนุศรา บุญหลิม 

 
 ๓.๖  กรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๕,๖ 

ชั้น  ม.๕/๑ นายสุเนตร ศรีใหญ่   นายปวิตร สมนึก 
ชั้น  ม.๕/๒ นางพจมาน ชีววัฒนา   นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์
ชั้น  ม.๕/๓ นางสาวฌชัชา ปัญญาเมา  นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ 
ชั้น  ม.๕/๔ นายมนตรี สุขสวัสดิ ์  นางปุญยนชุ เอกศิริ 
ชั้น  ม.๕/๕ นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์  นางสาวอรวรรยา ภาคค า 
ชั้น  ม.๕/๖ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 
ชั้น  ม.๕/๗ นายโกวทิย ์ บุญทว ี   นางสาวจิรจิตร ค าเสถียร 
ชั้น  ม.๕/๘ นางนลนิพร สมสมัย   นางสาวจิรา จั่นเล็ก 
 
ชั้น  ม.๖/๑ นายเล็ก  สินวิชยั   นางชนสิรางค ์ ปรากฏชื่อ 
ชั้น  ม.๖/๒ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ   นางสาวพนัทิพา หิงสุวรรณ 
ชั้น  ม.๖/๓ นางพิมพส์ุภัค บุบผา   นางสาวอรสา ชาติรัมย ์
ชั้น  ม.๖/๔ นายวิท ู  ศรารัชต์   นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ 
ชั้น  ม.๖/๕ น.ส.เสาวนยี ์ จิระสุทธิ์ตระกูล  นางสาววีร์สดุา จันทโชต ิ



 ๔ 
 
ชั้น  ม.๖/๖ นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตตชิัย  นางสาวทวินนัท ์ ใสขาว 
ชั้น  ม.๖/๗ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   นายอนชุา ค าแดง 
ชั้น  ม.๖/๘ นางสาวสารฤทธิ ์ โพธิราช   นางจฑุามาศ วานชิชัง 

     
หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่เจา้หน้าที่การเงิน   

๒. ครูที่ปรกึษา หรือกรรมการเจ้าหน้าที่การเงินคนที่  ๑   รับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน  ตรวจสอบรายชื่อ 
    นักเรียนและรับเงินคา่เครื่องแบบนักเรียนที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
๓. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน / ตรวจเช็คจ านวนอุปกรณ์การเรียน  มอบให้ผู้ปกครองนักเรียน   
    และให้ผูป้กครองลงชื่อ (ในช่องลายมือชื่อผู้รับเงิน)   ในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 

 ๔. เมื่อเสร็จสิ้นการจ่ายเงนิ  ตรวจสอบจ านวนเงนิ และรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงนิ 
               (  กรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน   ทั้ง  ๒  คน   ลงชื่อผู้จ่ายเงินทุกแผ่น  )  หากมีเงินที่ผู้ปกครองไมไ่ด้มารบั  
              ให้น าเงินส่งคนืที่กลุม่บริหารการเงินและสนิทรัพย์ 
 
๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์

นายคมศักดิ ์ หาญสิงห์    ประธานกรรมการ 
    นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว     กรรมการ  
หน้าที่  ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูลการลงทะเบียนและรับเงินสนบัสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน   ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 
๕.  คณะกรรมการรับเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและตรวจนับ 
      นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์ ประธานกรรมการ  
 นางสาวมยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการ นางสาวสุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ 

นายอทิพงษ ์ มหานิล      กรรมการ นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข กรรมการ 
 นางพชัร ี ระมาตร ์  กรรมการ นางสาวศิริพร โกมารกุล กรรมการ 

นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ  
นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการและเลขานุการ 
นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ตรวจสอบจ านวนเงินงบประมาณและด าเนินการเบิก ตรวจนับ จัดให้ตรงกับจ านวนนักเรียนที่แจ้งรับสิทธิ ์  
              และมอบให้กรรมการการเงินแต่ละห้อง 

๒. จัดท าหลักฐานการจ่ายเงนิ 
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจนับเงินที่สง่คืนของแต่ละห้อง 
๔. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนกัเรียน/ผู้ปกครอง 
๕.  ประสานงานฝา่ยต่างฯที่เก่ียวข้อง  
 
 
 

 



 ๕ 
 

๖. คณะกรรมการจัดสวัสดิการและสถานที ่
       นายคมศักดิ ์ หาญสิงห์   ประธานกรรมการ 

นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข   กรรมการ นายมนตรี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชยั   กรรมการ นายประมวล   เนตรสว่าง กรรมการ 
นายค านวณ ยงประเดิม  กรรมการ นางสาวศิราภร นาบญุ  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  กรรมการ นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 
 

           หน้าที่    ๑. จัดสถานทีป่ระชุม,  ที่รับลงทะเบียน/จ่ายเงนิผูป้กครองนักเรียน ให้เรียบร้อย 
   ๒. จัดบริการน้ าดื่มแก่ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

  ๓. จัดท าปา้ยตัวอักษร    
 ๔.  ประสานงานฝา่ยต่างฯที่เก่ียวข้อง  

               
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

การด าเนินงานตามนโยบายเรยีนฟรี  ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพ 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

๑   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 
๗.  คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบร้อย 

นายอดุลย ์ ศิริเวช  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์      กรรมการ   
ยามและนักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 

หน้าที่  ดูแลการจราจร   สถานที่จอดรถของผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุม  และดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป    
๘.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
นายสวุิท  ปิ่นอมร  กรรมการ นายภูริวัฒน์  บุญจันทร์  กรรมการ 
นายณัฐพงศ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 

 หน้าที่   ๑. จัดระบบแสง   เสยีง      ณ   หอประชุมโรงเรียน   ให้พร้อมใช้งานสมบูรณ์ 
  ๒. บันทึกภาพกิจกรรม   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
 
 
 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ์    ประธานกรรมการ 

  นายสุเนตร   ศรีใหญ่  กรรมการ นางสาวศิราภร นาบญุ  กรรมการ 
 หน้าที่   ๑. จัดท าแบบประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอฝ่ายบริหาร 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่    ๒๑    มีนาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

                         สั่ง   ณ     วันที่    ๒๑   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

      (นายพชิยนันท์  สารพานชิ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
 

 
ก าหนดการลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   อุปกรณ์การเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
ในวันที่   ๑  เมษายน   ๒๕๕๔ 

ณ    หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
..................................... 
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