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ค ำสั่งโรงเรียนพัฒนำนิคม       
ที ่ 86 / ๒๕6๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ  ๒๕6๕ 

............................................................. 
           ด้วย โรงเรียนพัฒนำนิคม ก ำหนดกำรรับลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  ภำคเรียนที่ ๑           
ปีกำรศึกษำ ๒๕6๕  วันที่  ๑๗ พฤษภำคม 256๕  เพ่ือให้กำรลงทะเบียนเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยเรียบร้อย อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  วรรค ๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.๒๕๕๓  และควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  - ๖ ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕6๕  ดังนี้                                                     
          ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ     ประกอบด้วย 

1.1 นำงณัฏฐิน ี   หอมจันทร์   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยกิตติคม บุตรแสนคม   รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยกิตติศักดิ์ ปำนงำม    กรรมกำร 

   1.4 นำงสำวนุชนำถ ผำน้อย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ก ำกับติดตำมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรด ำเนินกำรของ
ฝ่ำยต่ำง ๆ และสร้ำงขวัญก ำลังใจเพ่ือให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย                  
          ๒.  คณะกรรมการด าเนินการ                    
               ๒.๑  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร    ประกอบด้วย 
                      ๑) นำงนภเกตน์  ค ำปัน    ประธำนกรรมกำร 
                      ๒) นำยอมร    หลงศรีภูมิ   รองประธำนกรรมกำร 
                      ๓) นำงอุษำ    จันทร    กรรมกำร 
   4) นำยธนำบัตร           วิริยะอุดมเสถียร   กรรมกำร 
   5) นำงสำวอัญชิสำ  ภิรมย์สุทธิ์   กรรมกำร 
                      6) นำงสำวน้ ำทิพย์ ฤำชัย                           กรรมกำร 
   ๗) นำงสำวพรปวีณำ แจ่มสุวรรณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียมใบลงทะเบียนเรียน, รำยชื่อนักเรียน, ใบสรุปกำรลงทะเบียนเรียน และสมุดบันทึกกำรสอน 
    ของนักเรียนทุกชั้นใส่ซองเอกสำร พร้อมค ำชี้แจงให้เรียบร้อย 
2. จัดเตรียมเอกสำรชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนเรียน            
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3. สรุปจ ำนวนนักเรียนที่มำลงทะเบียนเรียน       
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

    ๒.๒.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน                                 ประกอบด้วย 
ชั้น คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน สถานที ่

ม.1/1 นำงรัตณำ เสำศิริ, นำยดวงเด่น เต่ำเถื่อน ๓๒๐๘ 
ม.1/2 นำงเพ็ญนภำ ดอกกุหลำบ ๓๔๐6 
ม.1/3 นำงศรีรัตน์ จันทร์กลิ่น, นำงสำวรัศมี เฮงอรุณ ๓๔๐๑ 
ม.1/4 นำยเกียรติพงศ์ ทองอยู่, นำงสำวศิริพรรณ วิทยวรำวัฒน์, นำยดนุเดช  อรรถวิเวก ๒๑๐๓ 
ม.1/5 นำงสงวน จันทร์พร, นำงใจทิพย์ อนันต์สลุง ๑๒๐๒ 
ม.1/6 นำงสำวกรรณิกำ เพียรพิจำรณ์, นำยศรำวุฒิ บ ำรุงศิลป์ ๑๑๐๑ 
ม.๒/๑ นำงสำวศิริเพ็ญ  ฤกษ์ใหญ่ 32๐๗ 
ม.๒/๒ นำงเยำวลักษณ์ กองศิลป์, นำงสำวมำริสำ ลอยแก้ว ๓๓๐๒ 
ม.๒/๓ นำยธเนธ  ภู่ทองดี, นำงสำวปรียำภรณ์ ผังคี ชค. ๗ 
ม.๒/๔ นำงสำวทิพย์พร  กำญจนศิลป์, นำงสำวพิมพ์กำญจน์ จันทร์อัมพร ชค. ๖ 
ม.๒/๕ นำงอรนุช  เอ่ียมธรรม ๑๒๐๘ 
ม.๒/๖ นำงสำวสุภำภรณ์  แก่นรอด, นำงสำวณัฐนรี เคียงกลำง ชค. ๑๑ 
ม.๒/๗ นำงสำวปรำงค์ทิพย์  ทองแย้ม, นำงสำวปรำรถนำ ค ำสีทิพย์ ๑๒๐๕ 
ม.๓/๑ นำงสำวสุภำวดี ธิกำ ๓๒๐๖ 
ม.๓/๒ นำงอุษำ จันทร, นำยจักรกฤษณ์ โพธิ์ภำสี 220๕ 
ม.๓/๓ นำงจ ำเรียง หมู่ทอง, นำงสำวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข 3301 
ม.๓/๔ นำงสำวจริยำ บัวพนัส, นำยศุภวัฒน์ ทองคมข ำ ๑๒๐๔ 
ม.๓/๕ นำยทวีศักดิ์ พิทักษ์ศร, นำงสำวจุฑำลักษณ์ บัวคลี่ ชค. ๓ 
ม.๓/๖ นำยอิฐสรำ บุญคล้ำย, นำงสำวกมลทิพย์ เถื่อนม่วง, นำยชยันธร ม่วงกรุง ฝ ๗ 
ม.๔/๑ นำยสำยันต์ เย็นเจริญ, นำงนภเกตน์ ค ำปัน, นำงสำววิลำวลัย์  คนซื่อ 32๐๕ 
ม.๔/๒ นำยธนำบัตร วิริยะอุดมเสถียร 340๒ 
ม.๔/๓ นำยอมร หลงศรีภูมิ, นำงสำวณัฏฐ์จิรำ วงษ์ประไพ ๑๑๐๖ 
ม.๔/๔ นำยสันติ ดอกกุหลำบ, นำงสำวอโรชำ สลุงใหญ่, นำยดนัย  หำญนำ 3305 
ม.๔/๕ นำงสำวกีระนำถ อำงจวงค์, นำงสำวขนิษฐำ หรั่งแร่, นำยยศพัทธ์ เที่ยงเอ่ียม,       

นำยพัฒนพงศ์  บัวสนธิ์ 
๒๑๐๘ 

ม.๔/๖ นำงสำวพรสุดำ นำมกุณี, นำงสำวไอลดำ พิณพำทย์ ชค. ๙ 
ม.๔/๗ นำงสำวกฤษณำ สุขมั่น, นำงสำวศิรดำ ศรีวิลักษณ์  ชค. ๘ 
ม.๔/๘ นำงสำวศิริรัตน์ เถื่อนดี, นำงสำวพรปวีณำ แจ่มสุวรรณ ฝ ๕ 
ม.4/9 นำยชูชำติ โพธิ์ทอง, นำงอำรีรัก บุญรำมณรงค์, นำยธนวัฒน์ ปำนทอง ชค. ๑ 
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ชั้น คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน สถานที ่
ม.๔/๑๐ นำยประพวน สุ่มเมือง, นำงสำวน้ ำทิพย์ ฤำชัย ๑20๑ 
ม.๕/๑ นำงทัศนี  เทียนบุตร, นำงสำวปัทมำ  เหรียญทอง, นำงสำวนันท์พิตรำ  วงค์สิงห์ 320๔ 
ม.๕/๒ นำยเสน่ห์ ค ำปัน, นำงสำวพัชริดำ  รวมสุข, นำงสำวหทัยรัตน์   ประสมทรัพย์ ๓๔๐๕ 
ม.๕/๓ นำงสำวลัดดำ ปริยำปัญจำงค์, นำงสำวแสงเทียน ยุทธนำวิน 3303 
ม.๕/๔ นำงธิติมำ  ชัยชนะคะสุดใจ, นำยพงศ์ศำนต์  เจริญวำรี, นำงสำวชนำภำ  ทองแย้ม 340๓ 
ม.๕/๕ นำงกำญจน์สุดำ  มำช่วย, นำยพนม บุญมำง ำ  ชค. ๑๐ 
ม.๕/๖ นำงทิพย์รัตน์  ศรีพ่ึง, Mr.Tchoffo Pada Raphael ชค. ๕ 
ม.๕/๗ นำงสำวจุฑำทิพ  ห้องกระจก ชค. ๔ 
ม.๕/๘ นำงเยำวพำ บุญส่งศรี, นำงสำวสุภำวดี  แก้วถึง, นำงสำวศิริพร กันสลุง ๒๒๐๔ 
ม.๕/๙ นำงสำวจีรญำดำ  ทองมีใย, นำงสำวณัฐณิชำ  แสงแก้ว   1207 
ม.๖/๑ นำงสำวณรัณทร กรภัทร์พร ๓๒๐๓ 
ม.๖/๒ นำยปำรเมศ  มหิเมือง, นำงสำวดำวเรือง  สำยค ำเลิศ ๓๓๐๗ 
ม.๖/๓ นำงเรวดี กวำงโตน 120๖ 
ม.๖/๔ นำงนันทิดำ  พิมพ์สมบูรณ์, นำงสำวอัญชิสำ ภิรมย์สุทธิ์ ๑๒๐๓ 
ม.๖/๕ นำยพงศธร แสนเมือง, นำงสำวศรีไพร พูลหล ำ, นำงสำวอำรียำ ทรงศรี  ๒๑๐๗ 
ม.๖/๖ นำงสำวสุนันทณี ขุนทอง, นำงอรทัย กองปัญญำ ฝ ๖ 
ม.๖/๗ นำงสำวอัจฉรำ จันทร์ผ่อง ๒๒๐๓ 
ม.๖/๘ นำงสกำวรัตน์ หนูสลุง, นำยสุพล ปำนสุวรรณ 2101 

มีหน้าที่ 
๑. แจกเอกสำรกำรลงทะเบียนเรียน, สมุดบันทึกกำรสอน ให้กับนักเรียนประจ ำชั้น   
๒. ตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียน, ลงลำยมือชื่อ และรวบรวมส่งเอกสำรหลักฐำนที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๓. สรุปจ ำนวนนักเรียนชั้น ม. ๑ – ๖ ที่มำลงทะเบียนเรียน 
๔. รับเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำจำกนักเรียน และน ำส่งเงินพร้อมทั้งเอกสำรกำรรับเงินที่ห้องธุรกำร 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   
                เงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑/256๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ห้องเรียนทั่วไป 

ที ่ รายการ ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน 
(บาท) 

1 ค่ำเสริมคอมพิวเตอร์ ๓๐๐.๐๐ 
2 ค่ำจ้ำงบุคลำกร  100.๐๐ 
3 ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ ๓๐๐.๐๐ 
๔ ค่ำประกันอุบัติเหตุ ๑๓๐.๐๐ 
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ที ่ รายการ ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน 
(บาท) 

๕ ค่ำชมรมผู้ปกครองและครู ๑๐๐.๐๐ 
รวม 930.00 

 เงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑/256๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ห้องเรียนพิเศษ 
          (เน้นคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์-คุณธรรม) 

ที ่ รายการ ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน 
(บาท) 

1 ค่ำเสริมคอมพิวเตอร์ ๓๐๐.๐๐ 
2 ค่ำจ้ำงบุคลำกร ๑๐๐.๐๐ 
3 ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ ๓๐๐.๐๐ 
4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษ 

(เน้นคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์-คุณธรรม) 
๔,๑๒๐.๐๐ 

๕ ค่ำประกันอุบัติเหตุ ๑๓๐.๐๐ 
๖ ค่ำชมรมผู้ปกครองและครู ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๕,๐๕๐.๐๐ 

๒.๓  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ / ประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
๑) นำยชูชำติ     โพธิ์ทอง     ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยประพวน   สุ่มเมือง     รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยดวงเด่น       เต่ำเถื่อน                        กรรมกำร 

        ๔) นำยธเนธ     ภู่ทองดี     กรรมกำร 
5) นำยเกียรติพงศ์   ทองอยู่     กรรมกำร 
6) นำยศรำวุฒิ   บ ำรุงศิลป์     กรรมกำร 
7) นำยสุพล           ปำนสุวรรณ                              กรรมกำร                      
๘) ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน      กรรมกำร 
๙) นำยทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. จัด สถำนที่ โต๊ะ เก้ำอ้ี ในกำรรับลงทะเบียนเรียนนักเรียนประจ ำห้องตำมท่ีก ำหนด  
๒. ประชำสัมพันธ์สถำนที่, ชี้แจงกำรรับลงทะเบียนเรียน 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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   ๒.4 คณะกรรมการการเงิน      ประกอบด้วย 
          ๑) นำงทัศนี      เทียนบุตร      ประธำนกรรมกำร 
          2) นำงธิติมำ       ชัยชนะคะสุดใจ    รองประธำนกรรมกำร  
          3) นำงสำวลัดดำ     ปริยำปัญจำงค์    กรรมกำร 
          4) นำงสำวศรีไพร    พูลหล ำ     กรรมกำร 
          ๕) นำงสำวศิรดำ     ศรีวิลักษณ ์     กรรมกำร 
          ๖) นำงสำวณัฐนรี    เคียงกลำง     กรรมกำร 
          ๗) นำงสำวพรสุดำ   นำมกุณี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
๑. รวบรวมเงินและหลักฐำนกำรรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
2. รับเงินจำกเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย                             
๒.5  คณะกรรมการก ากับดูแลนักเรียน     ประกอบด้วย 
       ๑) นำยประพวน     สุ่มเมือง     ประธำนกรรมกำร 
       ๒) นำยชูชำต ิ   โพธิ์ทอง     กรรมกำร 
       3) ครูประจ ำชั้นทุกท่ำน      กรรมกำร 
       4) นำยพงศ์ศำนต์     เจริญวำรี     กรรมกำร 
       5) นำยจักรกฤษณ์    โพธิ์ภำสี                                   กรรมกำร  
       ๖) นำงเยำวพำ    บุญส่งศรี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
๑. ชี้แจงกำรเข้ำประจ ำจุด / ประจ ำห้องของนักเรียน และท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 
๒. ดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย         

                      ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน 
และทำงรำชกำรสืบไป 
                            สั่ง  ณ  วันที่   5   พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕6๕   
 
                                                      
                                                  (นำงณัฏฐนิี  หอมจันทร์)                        
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพัฒนำนิคม 
 

    
 


