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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ 341 / 2564 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจายเงิน คืนเงินสนับสนุนคาใชจาย (เงินบำรุงการศกึษา) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ใหกับผูปกครองและนักเรียน 

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

  ตามประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ลดเงินสนับสนุนคาใชจาย (เงินบำรุงการศึกษา) 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เพื่อให

การจายเงิน คืนเงินสนับสนุนคาใชจาย (เงนิบำรุงการศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ใหกับผูปกครอง

และนักเรียนภายในวันที ่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 27(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แตงตั้ง

คณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  

นายสันติพงศ   ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ  

นางปานทิพย สุขเกษม  กรรมการ  

นางสาวนฤมล รับสง   กรรมการ  

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท  กรรมการ  

นายจักรกฤษณ   แกวลำหัด  กรรมการ 

นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่ กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษา และอำนวยความสะดวกการจายเงิน คืนคาบำรุงการศกึษาใหกับผูปกครอง

และนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดี 

 

2. คณะกรรมการดำเนินการ  

นายสมชัย  กองศกัดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ  

นายสมจิตร  แพทยรัตน  รองประธานกรรมการ  

นายทินกร  พานจันทร  กรรมการ  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ  

น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการ  น.ส.ณิชพัณณ  เฉลิมพันธุ กรรมการ  

นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการ  นายศิรวิชญ  ประยูรวิวัฒน  กรรมการ  

น.ส.กนกภรณ  โพธิ์เขียว  กรรมการ น.ส.อมรรัตน   มะลิงาม  กรรมการ 
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น.ส.อุษณีย   ออนแท  กรรมการ น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ กรรมการ 

น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ กรรมการ นายธีระพงษ   มวานนท กรรมการ 

นางเกษรา        กองศักดิ์ศรี กรรมการ น.ส.สุทธิดา       แซหลอ  กรรมการ 

น.ส.ณัฐวดี        โพธิจักร  กรรมการ น.ส.ศิรลิักษณ    ธรรมจิต  กรรมการ 

น.ส.อรณัท  รตันอําภา กรรมการ นายอติวรรตน    พันธุวงศ กรรมการ 

นางทัศนีย  วงคเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที่ ดำเนินการจายเงิน คืนเงินสนับสนนุคาใชจาย (เงินบำรุงการศึกษา) ใหแกผูปกครองและนักเรียน 

         ใหเรียบรอย และแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนใหลุลวงไปดวยดี 

 

3. คณะกรรมการจายเงิน  

นักเรียนลำดับที่ คณะกรรมจายเงิน 

1 - 90 นางทัศนีย  วงคเขียว 

91 - 180  น.ส.อุษณีย   ออนแท 

181 - 270 น.ส.ศศิธร เมืองมูล 

271 - 360 น.ส.กนกภรณ  โพธิ์เขียว 

361 - 450 นายทนิกร  พานจันทร 

451 - 540 น.ส.อมรรัตน   มะลิงาม 

541 - 630 น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทยีะ 

631 - 720 นายธีระพงษ   มวานนท 

721 - 810 น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ 

811 - 900 น.ส.ณชิพัณณ  เฉลิมพันธ 

901 - 990 นายเกรียงศักดิ์  มะละกา 

991 - 1080 น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ 

1081 - 1170 นายอติวรรตน    พันธุวงศ 

1171 - 1260 น.ส.สุทธิดา       แซหลอ 

1261 - 1350 น.ส.ณัฐวดี        โพธิจักร 

1351 - 1440 นางเกษรา         กองศักดิ์ศรี 

1441 - 1530 นายสมจิตร        แพทยรัตน 

1531 - 1620 น.ส.ศริิลักษณ     ธรรมจิต 

1621 - 1710 น.ส.อรณัท  รัตนอําภา 

1711 - 1829 นายศิรวิชญ  ประยูรวิวัฒน 
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หนาที่  1. จัดทำขอมูลประกอบการโอนเงินเขาบัญชีนักเรียนหรือผูปกครอง ซึ่งประกอบดวย ขอมูล 

              เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีธนาคาร และเลขบัญชีธนาคารของนักเรียนหรือ 

              ผูปกครอง 

 2. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของนักเรียนหรือผูปกครอง ตามลำดับที่ไดรับมอบหมาย ภายในวันศุกรท่ี 

13 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 3. จัดเก็บแบบหลักฐานการจายเงินและหลักฐานประกอบการจายเงิน เพ่ือการตรวจสอบของ 

              หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

4. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางทัศนีย  วงคเขียว  ประธานกรรมการ  

น.ส.ณิชพัณณ  เฉลิมพันธุ  กรรมการ  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ  

น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ  กรรมการ 

น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  1. จัดทำเครื่องมือ เก็บขอมูล   

2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝายบริหาร 

 

 

ผูที่ไดรับแตงตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหงานในทุก ๆ ดาน 

บรรลุผลตามเปาหมายแหงการปฏิรปูการศึกษา 

 

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

สั่ง ณ วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 


