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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี   ๑๑๑ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน,ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
ภำคเรียนท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 

………………………………… 
  เพื่อให้การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  รายการค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๒,๓,๕,๖  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  วรรค ๑  แหง่พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน   ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๒ 

  ชั้น ม.๒/๑ นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ ์           นางสาววิไลพรรณ  คงด ี
  ชั้น ม.๒/๒ นางสาวภานุมาศ     ชาติทองแดง  นางสาวฝนทอง ศิริพงษ ์
  ชั้น ม.๒/๓ นางสาวมณทิพย ์     เจริญรอด  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 
  ชั้น ม.๒/๔ นางสาววิลยัภรณ์      ปยิวงศ ์  นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ 
  ชั้น ม.๒/๕ นายรัชกฤต     ภธูนคณาวฒุ ิ  นางสาววณิชชา อเนกวิธวิทยา 
  ชั้น ม.๒/๖ นางสาวจติรลดา     อินทรขุนทศ  นางธัญญา สติภา 
  ชั้น ม.๒/๗ นางสาวพิทธดิา     ปราโมทย ์  นางทิพย์จันทร์ หงษา 
  ชั้น ม.๒/๘ นางสาวสุทธิดา     แซ่หล่อ  นางสาววนิดา ตนภ ู
  ชั้น ม.๒/๙ นายสุริยา     ทรัพย์เฮง  นายศุภกิจ หนองหัวลงิ 
  ชั้น ม.๒/๑๐ นางสาวรุ่งตะวัน     ทาโสต  นางสาววันนภา สายพิมพิน 
  ชั้น ม.๒/๑๑ นางชนิสรางค ์     ปรากฏชื่อ  นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 

ชั้น ม.๓/๑ นางสาวอนุศรา     บญุหลิม  นางพัชรี  ระมาตร์ 
  ชั้น ม.๓/๒ นางสาวกุลยา      บูรพางกูร  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์
  ชั้น ม.๓/๓ นางสาวทิพวรรณ      โล่กิตติธรกุล  นายณรงค ์ หนูนารี 
  ชั้น ม.๓/๔ นางสาวบรรจง      นาคสุวรรณ์  นางสาวอัญชล ี เขมะประภา 
  ชั้น ม.๓/๕ นายสมพร      โพธ์ิศรี  ว่าที่ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง  
  ชั้น ม.๓/๖ นางสุมิตรา      สุวรรณธาดา  นางจุฑามาศ วานิชชัง 
  ชั้น ม.๓/๗ นางสาวเยาวรัตนา      พรรษา  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์ 
 
 



๒ 

 

  ชั้น ม.๓/๘ นายไพโรจน์ อินต๊ะภา   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์
  ชั้น ม.๓/๙ นายเพชร สาระจันทร์  นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย ์
  ชั้น ม.๓/๑๐ นายภาคถูม ิ แก้วเย็น   ว่าที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์ 
  ชั้น ม.๓/๑๑ นางสาวสภุิดา โลเกษ   นางธนภร เนตรสว่าง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๕ 

ชั้น ม.๕/๑ นางสาวจุฑารัตน์     เกาะหวาย  นายปุ้ย  คงอุไร 
  ชั้น ม.๕/๒ นางสาวชลิตา      บญุรักษา  นายสุเนตร ศรีใหญ ่
  ชั้น ม.๕/๓ นางสาวอรวรรยา     ภาคค า  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน 
  ชั้น ม.๕/๔ นางสาวเมธาว ี     สขุเจริญ  นายปวิตร สมนึก 
  ชั้น ม.๕/๕ ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ     เซียะสวัสดิ ์  นางสาวเสานีย ์  จิระสุทธ์ิตระกูล 
  ชั้น ม.๕/๖ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนารถ  สนามไชย  นางเกษรา ก้องศักดิศ์รี 
  ชั้น ม.๕/๗ นางสาวภัทรนันท ์       แดนวงศ ์  นายสิทธิชยั        มาโนชญ์กุล 
  ชั้น ม.๕/๘ นางสาวมวารี       ใจชูพันธ ์  นางสาวจิรา จั่นเล็ก 
  ชั้น ม.๕/๙ นางบุญเยีย่ม       พิทักษ์วงศ ์  นางสาววทันยา ใจนันตา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ 

ชั้น ม.๖/๑ นางสาววราล ี     สินธุวา  นางสาวมลิวรรณ ไชยรักษ ์
  ชั้น ม.๖/๒ นางสาวศศิธร      เมืองมูล  นางนลินพร สมสมัย 
  ชั้น ม.๖/๓ นางสาวจฬุาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร์  นายพิราม ภูมิวิชิต 
  ชั้น ม.๖/๔ นายทินกร     พานจันทร์  นางสาวอัญชนา แซ่จิว 
  ชั้น ม.๖/๕ นายสาธติ     แก้วศรีทัศน์  นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี  
  ชั้น ม.๖/๖ นางสาวอุษา     นะแน่งน้อย  นางโสภา           พงศ์เทพูปถัมภ ์
  ชั้น ม.๖/๗ นางสาวลาวัลย ์     คงแก้ว  นางสาวมยุรี ม่ิงมงคล 
  ชั้น ม.๖/๘ นางสาวกมลรัตน์      ตระกูลสถติย์ม่ัน     นางพรพรรณ ยวดยิ่ง 
  ชั้น ม.๖/๙ นางสุภาภรณ์            ภู่ระหงษ์    นางสาวเกวล ี เงินศรีสขุ 

หน้ำที ่  ๑.  ด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  ให้กับนักเรียน   
                โดยให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน  และกรรมการทั้ง ๒ คน   ลงลายมือชื่อ  ผูจ้่ำยเงิน/ครูประช ำชั้น    
                ในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน              
               (มัธยมศึกษาตอนต้น     ค่าอุปกรณ์คนละ  ๒๑๐ บาท ,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนคนละ ๔๕๐  บาท) 
               (มัธยมศึกษาตอนปลาย  คา่อุปกรณ์คนละ  ๒๓๐ บาท ,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนคนละ ๕๐๐  บาท) 

 ทั้งน้ีตัง้แต่วันที่   ๑๒    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  สั่ง    ณ   วันที ่  ๒๙   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
             

                                                                             
      (นางวรรณี    บุญประเสริฐ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   


