
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๐๘๓ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ระดับ ม.๑ และ ม.๔ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………………………………. 
                

ตำมค ำสั่งโรงเรียน  ที่ ๐๖๓ / ๒๕๕๙  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรรับนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙  มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเตมิ  ในส่วนคณะกรรมกำรรบัมอบตัวนักเรียน เพื่อใหก้ำรด ำเนิน 
งำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

 คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
                                             

ที่ ห้อง กรรมกำรคนที่ ๑ กรรมกำรคนที่ ๒ กรรมกำรคนที่ ๓ กรรมกำรคนที่ ๔ 
๑ ๗๔๑ น.ส.ภัทรนุช    ค าดี ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย นางบุญเย่ียม    พิทักษ์วงค์ น.ส.พรสุดา      มินส าโรง 

๒ ๗๔๒ นำงชนิสรำงค์  ปรำกฏชื่อ นำงทิพย์จันทร์  หงษำ น.ส.พิทธิดำ     ปรำโมทย์ น.ส.กวิณวัณณ์  กำฬดิษฐ์ 

๓ ๗๔๓ นำวสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์ นำยวุฒิพงษ์    แสนรังค์ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ ว่ำที่ ร.ต.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ 

๔ ๗๔๔ นำยเพชร      สำระจันทร์ น.ส.วรำลี       สินธุวำ น.ส.ชลิตำ       บุญรักษำ นายปวิตร        สมนึก 

๕ ๗๔๕ นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศรี นำยไพโจน์    อินต๊ะภำ น.ส.จีรำพร      เฉลิมพันธ์ น.ส.ศิรำภร      นำบุญ 

๖ ๗๔๖ น.ส.อุษำ      นะแน่งน้อย นำยมนตรี     สุขสวัสดิ์ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ น.ส.เมทิตำ      ชัยมำ 

๗ ๗๔๗ น.ส.เกวลี     เงินศรีสุข น.ส.อัญชลี    เขมะประภำ น.ส.เยำวรัตนำ  พรรษำ น.ส.มวำรี        ใจชูพันธ์ 

๘ ๗๔๘ นำยสุเนตร    ศรีใหญ ่ นำงสุมิตรำ   สุวรรณธำดำ น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ 

๙ ๗๕๑ นำงนลินพร  สมสมัย   น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ นำยทินกร      พำนจันทร์ น.ส.จิตรลดำ    อินทรขุนทศ 

๑๐ ๗๕๒ นำงพจมำน  ชีววัฒนำ น.ส.จิรำ      จ่ันเล็ก น.ส.เมธำวี      สุขเจริญ นำยสมพร      โพธ์ิศร ี

๑๑ ๗๕๓ นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน น.ส.พนิดำ    ยอดรัก นำยรัชกฤต     ภูธนคณำวุฒิ น.ส.อัญชิสำ    เหมทำนนท์ 

หน้าท่ี  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำทีก่ ำหนด 
     ๒. กรรมการคนท่ี ๑ และ ๒ รับเอกสำรกำรมอบตัว , แจกซองบริจำค ตรวจเอกสำรและหลกัฐำน 
                                           กำรมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสำรส่งทีส่ ำนักงำนวิชำกำร 
     ๓. กรรมการคนท่ี ๓          เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินที่ส ำนักงำนกำรเงินงบประมำณ                              
         ๔. กรรมการคนท่ี ๔          เก็บเงินสมำคมฯ  น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องทะเบียน-วัดผล 
 
 



 
                                                      - ๒ - 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ วันท่ี ๑๐  เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ที่ ห้อง กรรมกำรคนที่ ๑ กรรมกำรคนที่ ๒ กรรมกำรคนที่ ๓ กรรมกำรคนที่ ๔ 
๑ ๗๔๑ นำยอภิวัฒน์    บุญอ่อน น.ส.วณิชชำ   เอนกวิชวิทยำ น.ส.เยำวรัตนำ  พรรษำ น.ส.สุทธิดำ   แซ่หล่อ 

๒ ๗๔๒ นำยมนตรี      สุขสวัสดิ์  นำยสมพร    โพธ์ิศรี น.ส.อรวรรยำ   ภำคค ำ น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย์  

๓ ๗๔๓ นำยสุเนตร      ศรีใหญ่ น.ส.อัญชลี   เขมะประภำ นำยไพโรจน์    อินต๊ะภำ น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ 

๔ ๗๔๔ น.ส.ปทุม        โศภำคนี นำยทินกร    พำนจันทร์ น.ส.เมธำวี      สุขเจริญ น.ส.เกวลี    เงินศรีสุข 

๕ ๗๔๕ นำงนลินพร     สมสมัย นำงพจมำน   ชีววัฒนำ น.ส.พนิดำ       ยอดรัก นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ 

๖ ๗๔๖ นำงวรำภรณ์   แก้วเชำว์รัมย์ น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ น.ส.จีรำพร      เฉลิมพันธ์ นำยสุมังครัตน์  โคตรมณี 

๗ ๗๔๗ น.ส.นงพร      จู่พิชญ์  นำยปวิตร      สมนึก น.ส.เมทิตำ     ชัยมำ น.ส.ศิรำภร    นำบุญ 

๘ ๗๔๘ นำงสุมิตรำ     สุวรรณธำดำ น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน น.ส.อัญชนำ    แซ่จิว น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท์ 

 
                                       
หน้าท่ี  ๑. รับมอบตัวนักเรียน  ตำมเวลำทีก่ ำหนด 
     ๒. กรรมการคนท่ี ๑ และ ๒ รับเอกสำรกำรมอบตัว , แจกซองบริจำค ตรวจเอกสำรและหลกัฐำน 
                                           กำรมอบตัวให้ถูกต้อง และรวบรวมเอกสำรส่งทีส่ ำนักงำนวิชำกำร 
     ๓. กรรมการคนท่ี ๓          เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ น ำส่งกรรมกำรรับเงินที่ส ำนักงำนกำรเงินงบประมำณ  
         ๔. กรรมการคนท่ี ๔          เก็บเงินสมำคมฯ    น ำส่งกรรมกำรรับเงินทีห่้องทะเบียน-วัดผล 

 
 ให้คณะกรรมกำรแต่ละชุดปฏิบัตหิน้ำที่ให้เรียบร้อย  ครบถ้วนตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๓  เดือนมีนำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

สั่ง   ณ  ๓   เดือนมีนำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
(นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 

ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 


