
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ท่ี  ๖๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแจกเงินตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี อยำ่งมีคุณภำพ 

คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยเครื่องแบบและกระเป๋ำนักเรียน 
และคณะกรรมกำรรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔   ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
……………................................... 

 
ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ได้ด าเนินการรบันักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๑ และ ๔  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ  และมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบาย 
เรียนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ  คณะกรรมการจ าหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน  และคณะกรรมการรบัเงิน
สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ในวันที่ ๗ – ๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑  นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง กรรมการ 
๑.๓  นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ กรรมการ 
๑.๔  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย กรรมการ 
๑.๕  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี   ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนแจกเงินตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ  จ ำหน่ำยเครื่องแบบ
นักเรียน  ชุดพลศึกษำ  กระเป๋ำนักเรียน  รับเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครูฯ  และค่ำเรียนปรับพ้ืนฐำน   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔  ในวันท่ี ๗ – ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๑  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ กรรมการ 
๒.๓  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย กรรมการ 
๒.๔  นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต กรรมการ 
๒.๕   นางสาวอ าไพ  พาโคกทม กรรมการ 
๒.๖   นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล กรรมการ 

 

/ หน้า ๒... 



หน้า ๒ 
 

๒.๗   นางณัฐณิชา  แก้วสาคร กรรมการ 
๒.๘   นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง กรรมการ 
๒.๙   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์ กรรมการ 
๒.๑๑ นางมาลิน  จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผน  ก าหนดข้ันตอน สถานที่และบุคลากรในการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  

อย่างมีคุณภาพ (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน)  จ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน  ชุดพลศึกษา  กระเป๋านักเรียน  และรับเงิน
บ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯและค่าเรียนปรบัพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๒.  ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ควบคุมและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.  คณะกรรมกำรแจกเงินตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)  และ

รับเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครูฯ  และค่ำเรียนปรับพื้นฐำน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

กลุ่ม / ห้อง 
คณะกรรมกำรแจกเงินตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี ฯ 

(ค่ำเครื่องแบบนักเรียน) 
คณะกรรมกำรรับเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

และค่ำเรียนปรับพื้นฐำน 
กลุ่ม ๑ (๓๔๑) นางกัลยา  ม่วงมั่น นางสาวภาพิมล  ฐานะ 
กลุ่ม ๒ (๓๔๒) นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี นายไกรสร  หม้อแหละ 
กลุ่ม ๓ (๓๔๓) นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน นายภูมินทร์  เกิดศร ี
กลุ่ม ๔ (๓๔๔) นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์ นายเรวัตต์  นกสว่าง 
กลุ่ม ๕ (๓๔๕) นายทรงพรต  เช้ือภักดี นางสาวชเนตตี  เมืองมูล 
กลุ่ม ๖ (๓๔๖) นายสมชาย  คงเสนห่ ์ นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์ 
กลุ่ม ๗ (๓๔๗) นายปรมินทร์  เสมอภพ นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 
กลุ่ม ๘ (๓๔๘) นางอมรรัตน์  มาฬมงคล นายมิติ  โอชสานนท์ 
กลุ่ม ๙ (๓๓๖) นางสาวศุภร  แซ่ลู ่ นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ 
กลุ่ม ๑๐ (๑๕๓) นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  
 
 
 
 
 
 

/หน้า ๓... 



หน้า ๓ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

กลุ่ม / ห้อง 
คณะกรรมกำรแจกเงินตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปีฯ 

(ค่ำเครื่องแบบนักเรียน) 
คณะกรรมกำรรับเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

และค่ำเรียนปรับพื้นฐำน 
ม.๔/๑ (๓๔๑) นายเรวัตต์  นกสว่าง นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 
ม.๔/๒ (๓๔๒) นายภูมินทร์  เกิดศร ี นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 
ม.๔/๓ (๓๔๓) นางปราณี  วีระหงส ์ นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 
ม.๔/๔ (๓๔๔) นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์ นายปรมินทร์  เสมอภพ 
ม.๔/๕ (๓๔๕) นางสาวภาพิมล  ฐานะ นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน 
ม.๔/๖ (๓๔๖) นายไกรสร  หม้อแหละ นางสาวศุภร  แซ่ลู ่
ม.๔/๗ (๓๔๗) นางนฤมล  มุสเิกต ุ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี
ม.๔/๘ (๓๔๘) นายมิติ  โอชสานนท์ นางสาวชเนตตี  เมืองมูล 
ม.๔/๙ (๓๓๖) นางสิริยา  โกศลนิยม นางกัลยา  ม่วงมั่น 
ม.๔/๑๐ (๓๓๕) นางสาวสุภาพร  งาเฉลา นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ 
ม.๔/๑๑ (๑๔๑) นางสาวอรทัย  จันทรงัษี  
 

หน้ำท่ี 
๑.  รับเอกสารและเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคณุภาพ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จาก

คณะกรรมการกลุ่มบรหิารงบประมาณ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๒.  แจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โดยให้นักเรียน

ลงลายมือช่ือรับเงินในเอกสารใหเ้รียบร้อย 
๓.  รับเงินบ ารงุสมาคมผูป้กครองและครูฯ คนละ  ๒๒๐  บาท และค่าเรียนปรบัพื้นฐาน นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  คนละ  ๑,๐๐๐ บาท  (โดยใช้ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียนปรบัพื้นฐาน) 
๔.  รวบรวมเอกสารและสรุปยอดเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมคุีณภาพ (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) 

น าส่งคณะกรรมการด าเนินงาน ณ ส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๕.  น าใบตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานและเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานสง่คณะกรรมการ

รับเงินสมาคมฯ  ณ  ห้องประชุมสมาคมผูป้กครองและครูฯ 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี และบันทึกภำพ 

๔.๑  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก กรรมการ 
๔.๓  นายอุดม  จิรกิตตยากร กรรมการ 
๔.๔  นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์ กรรมการ 
๔.๕  นายสมพร  ชัยวงษ์ กรรมการ 
๔.๖  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศร ี กรรมการ 
๔.๗  นักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
๔.๘  นายประชาธิป  ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ 

/ หน้า ๔... 



หน้า ๔ 
 

หน้ำท่ี 
๑.  จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนที่ใช้ส าหรับแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่า

เครื่องแบบนกัเรียน)  และรบัเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน 
๒.  จัดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจ าหน่ายเครื่องแบบนกัเรียน  ใต้อาคาร ๑  บริเวณหน้าหอ้งพักครูพลานามัย 

และจ าหน่ายเครือ่งแบบ  อุปกรณ์ลูกเสอื – เนตรนารี  ใต้อาคาร ๑  บริเวณหน้าเวท ี
๓.  จัดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจ าหน่ายเครื่องแบบนกัเรียน  ใต้อาคาร ๑  บริเวณหน้าหอ้งพักครูพลานามัย 

และจ าหน่ายเครือ่งแบบ  อุปกรณ์ลูกเสอื – เนตรนารี  ใต้อาคาร ๑  บริเวณหน้าเวท ี
๔.  จัดเตรียมโตะ๊เก้าอีเ้พื่อรับใบเสรจ็ค่าเครือ่งแบบนักเรียนจากนักเรียน  บรเิวณลานอเนกประสงค์ 

(โต๊ะ ๑๑ ตัว เก้าอี้ ๑๑ ตัว) 
๕.  จัดพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณที่ใช้ดังกล่าวข้างต้นให้เรียบรอ้ยและสะอาดอยู่ตลอดเวลา 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๕.  คณะกรรมกำรกำรเงิน บัญชี พัสด ุและกรรมกำรกลำง 

๕.๑   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
๕.๒   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์ กรรมการ 
๕.๓   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ กรรมการ 
๕.๔   นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่ กรรมการ 
๕.๕   นายอัครวัฒน์  ยอแสง กรรมการ 
๕.๖   นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ กรรมการ 
๕.๗   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมการ 
๕.๘   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง กรรมการ 
๕.๙   นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สริ ิ กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวศากุน  เทียนทอง กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ กรรมการ 
๕.๑๒ นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกจิ กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวสริิรัตน์  รักพงษ์ กรรมการ 
๕.๑๔ นางมาลิน  จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผน ก าหนดข้ันตอน สถานที่และบุคลากรด าเนินงานแจกเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ 

(ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน) และรบัเงนิบ ารงุสมาคมผูป้กครองและครฯู และค่าเรยีนปรับพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ และ ๔ 
๒.  เตรียมรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เป็นรายกลุม่ โดยประสานกบังานทะเบียน 
๓.  จัดเตรียมเอกสารการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ  (ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน)  ให้คณะกรรมการ 
๔.  รับเอกสารที่นักเรียนลงลายมือช่ือรับเงินตามนโยบายเรยีนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ   

(ค่าเครื่องแบบนกัเรียน)  จากคณะกรรมการ รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 
 
 

/หน้า ๕... 



หน้า ๕ 
 

๕.  รับเอกสารรายช่ือรบัเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียน
ปรับพื้นฐานจากคณะกรรมการ การเงินสมาคมฯ 

๖.  งานพัสดุรวบรวมใบเสร็จรับเงินของนักเรียน และตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๗.  เบิก – จ่ายเงิน ค่าตอบแทนครูและบุคลากร ที่มาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
๘.  สรุปรายงานผลการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ี อย่างมีคุณภาพ  (ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน)  น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๙.  จัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่คณะกรรมการ ตามข้อ ๓ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได ้
๑๐. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
๖.  คณะกรรมกำรรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

๖.๑  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
๖.๓  นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี กรรมการ 
๖.๔  นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น กรรมการ 
๖.๕  นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ กรรมการ 
๖.๖  นางสาวศศิธร  นานไธสง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  จัดเตรียมเอกสารรับเงินบ ารงุสมาคมผูป้กครองและครูฯ และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

เรียนปรับพื้นฐาน  ให้คณะกรรมการ 
๒.  รับเงินจากคณะกรรมการรับเงินบ ารงุสมาคมผูป้กครองและครูฯ และค่าเรียนปรับพื้นฐาน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
๓.  ตรวจสอบใบส าคัญรบัเงินให้ถูกต้องและตรงกบัจ านวนเงินที่ได้รับ 
๔.  คณะกรรมการรบัเงินสมาคมฯ รวบรวมรายช่ือรบัเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  และ 

ใบตอบรบัค่าเรียนปรับพื้นฐานส่งคณะกรรมการการเงิน  ทีส่ านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๕.  คณะกรรมการรบัเงินสมาคมฯ  สรุปรายงานผลการรับเงินบ ารงุสมาคมผูป้กครองและครูฯ  

และค่าเรียนปรบัพื้นฐาน  น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.  คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษำ และกระเป๋ำนักเรียน ณ ศูนย์เรียนรวม 

อำคำร ๒  วันท่ี ๗ – ๘ เมษำยน ๒๕๖๑  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๗.๑  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจ ำหน่ำยชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ – เนตรนำรี 

๑.  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา กรรมการ 
๓.  นางวันทนา  แดงประเสริฐกลุ กรรมการ 
๔.  นายนวเรศ  เสนคุ้ม กรรมการ 

 
/ หน้า ๖... 



หน้า ๖ 
 

๕.  นายอนันต ์ สุโพธ์ิ กรรมการ 
๖.  นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผน และประสานงานกับร้านค้าที่มาจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน 
๒.  สรุปและรวบรวมเงินจากร้านค้าน าสง่มอบคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.๒  คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยชุดพลศึกษำ 

๑.   นางณัฐณิชา  แก้วสาคร ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวปราณี  พรมติ๊บ กรรมการ 
๓.   นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ ์ กรรมการ 
๔.   นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์ กรรมการ 
๕.   นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ กรรมการ 
๖.   นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบรูณ์ กรรมการ 
๗.   นางขันทอง  ทองน้อย กรรมการ 
๘.   นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๙.   นายจีรพงศ์  เกิดธูป กรรมการ 
๑๐. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์ กรรมการ 
๑๒. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผนและจัดเตรียมชุดพลศึกษาให้พร้อมโดยประสานกับผูจ้ัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
๒.  รับใบเสรจ็รับเงินจากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓.  จ าหน่ายชุดพลศึกษา และออกใบเสร็จให้แก่นักเรียน 
๔.  สรุปและรวบรวมเงินพร้อมต้นข้ัวใบเสร็จรับเงินส่งมอบให้กับคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ

โรงเรียน 
๕.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.๓  คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยกระเป๋ำนักเรียนและกระเป๋ำเคียง 

๑.  นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาติ ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธ์ิ กรรมการ 
๓.  นางสาวอริสา  บุตรดามา กรรมการ 
๔.  นางสาวธารทิพย์  เขินค า กรรมการ 
๕.  นายปณีต  จิตต์นุกุลศิร ิ กรรมการ 

 
 

/ หน้า ๗... 



หน้า ๗ 
 

๖.  นางสาวอัจฉรา  ทองทา กรรมการ 
๗.  นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น กรรมการ 
๘.  นายเลอพงศ์  จันสีนาก กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผนและจัดเตรียมกระเป๋าให้พรอ้มจ าหน่าย โดยประสานกับผูจ้ัดการร้านค้าสวัสดกิาร

โรงเรียน 
๒.  รับใบเสรจ็รับเงินจากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓.  จ าหน่ายกระเป๋าและออกใบเสร็จให้แก่นักเรียน 
๔.  สรุปและน าเงินพรอ้มต้นข้ัวใบเสรจ็รบัเงินสง่มอบให้กบัคณะกรรมการร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.๔  คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  เครื่องแบบนักเรียน  อุปกรณ์ลูกเสือ – เนตรนำรี 

๑.   นางสาวอ าไพ  พาโคกทม ประธานกรรมการ 
๒.   นายปิยพฤฒิ  จิธานนท ์ กรรมการ 
๓.   นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์ กรรมการ 
๔.   จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน กรรมการ 
๕.   นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว กรรมการ 
๖.   นางสาววิชชุดา  สมจิตร กรรมการ 
๗.   นายกิตติคุณ  จันทะโมคา กรรมการ 
๘.   นางสาวพัชรินทร์  สายสงัข์ กรรมการ 
๙.   นายสัญชัย  วัชรพรรณ กรรมการ 
๑๐. นายคมสัณห์  จันสอน กรรมการ 
๑๑. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า กรรมการ 
๑๒. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์ กรรมการ 
๑๓. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน กรรมการ 
๑๔. นางสาววิชุดา  บุญเทียม กรรมการ 
๑๕. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ กรรมการ 
๑๖. นางสาวนิตติยา  แก้วนก กรรมการ 
๑๗. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  วางแผนและจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแบบ อุปกรณ์ลูกเสือ – เนตรนารี ใหพ้ร้อม 
๒.  จ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องแบบ อุปกรณ์ลูกเสอื-เนตรนารี และออกใบเสรจ็ให้แก่นกัเรียน 
๓.  สรุปและน าเงินพรอ้มต้นข้ัวใบเสรจ็รบัเงินสง่มอบให้กบัคณะกรรมการร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

/ หน้า ๘... 



หน้า ๘ 
 

๘.  คณะกรรมกำรรับใบเสร็จค่ำเครื่องแบบนักเรียนและชดุพลศึกษำ 
๘.๑   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๘.๒   นายเจนภพ  มณีพงษ์ กรรมการ 
๘.๓   นายไพฑูรย์  โพธ์ิพยัคฆ์ กรรมการ 
๘.๔   นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์ กรรมการ 
๘.๕   นายณรงค์  เอื้อนไธสง กรรมการ 
๘.๖   นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ กรรมการ 
๘.๗   นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์ กรรมการ 
๘.๘   นายธิติ  ด ารงคงช่ืน กรรมการ 
๘.๙   นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร กรรมการ 
๘.๑๐ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศร ี กรรมการ 
๘.๑๑ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวศิริรัตน์  ศรีเทพ กรรมการ 
๘.๑๔ นางสาวณัฐรจุา  สมรฤทธ์ิ กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวอารรีัตน์  แคล่วคล่อง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  จัดเตรียมเลม่เอกสารเปล่าส าหรับใช้ติดใบเสร็จรับเงินเปน็กลุ่ม/ห้องโดยประสานขอรายช่ือ

นักเรียนกับงานทะเบียนโรงเรียน 
๒.  รับใบเสรจ็รับเงินจากนักเรียนติดลงในเล่มเอกสารเปล่าที่จัดไว้ส าหรับติดใบเสรจ็รบัเงินเป็น

กลุ่ม/ห้อง 
๓.  รวบรวมเล่มเอกสารที่ติดใบเสรจ็รบัเงินเรียบร้อยแล้วส่งคืนที่ส านักงานกลุม่บริหารงบประมาณ 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๙.  คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย รักษำควำมปลอดภัยและจัดระบบกำรจรำจร 

๙.๑   นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ ประธานกรรมการ 
๙.๒   นายสุภวัชร  ชาติการุณ กรรมการ 
๙.๓   นายจาตุรนต์  มหากนก กรรมการ 
๙.๔   นายอดุลย์  พุทธขันธ์ กรรมการ 
๙.๕   นายสมทรง  ศุขะเนตร กรรมการ 
๙.๖   นายวีระชัย  น้ าพระหัส กรรมการ 
๙.๗   นายวิเชียร  สังขพงษ์ กรรมการ 
๙.๘   นายวินัย  ออกแมน กรรมการ 
๙.๙   นายยงยุทธ  สุขส าราญ กรรมการ 
๙.๑๐ นายประภาส  โตย่ิง กรรมการ 

 
 

/ หน้า ๙... 



หน้า ๙ 
 

๙.๑๑ นายสมคิด  สง่างาม กรรมการ 
๙.๑๒ นายบุญทัน  แดงสะอาด กรรมการ 
๙.๑๓ นายเผดจ็  กลิ่นปาน กรรมการ 
๙.๑๔ นายธวัช  สังขพงษ์ กรรมการ 
๙.๑๕ นายชัยวุฒิ  สังขพงษ์ กรรมการ 
๙.๑๖ นายสมมาตร  แดงสะอาด กรรมการ 
๙.๑๗ นายทิวา  ขุนประเสริฐ กรรมการ 
๙.๑๘ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทีม่ามอบตัว 
๒.  ดูแลความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของนักเรียนตลอดช่วงที่มามอบตัวและจัดระบบจราจร 
๓.  ก ากับดูแลยามและนักการภารโรงทีม่าดูแลความเรียบรอ้ยและการจราจร 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๑๐.๑  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย ประธานกรรมการ 
๑๐.๒  นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  ต้อนรับผูป้กครอง อ านวยความสะดวกและแจ้งก าหนดการต่างๆ ใหผู้ป้กครองทราบ 
๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

๑๑.๑  นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นางสาวชนัฐกานต์  จิตหมั่น กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี 
๑.  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรบัการปฐมพยาบาล 
๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

๑๒.๑  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย กรรมการ 
๑๒.๓  นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการ 
๑๒.๔  นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า กรรมการ 
๑๒.๕  นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก กรรมการและเลขานุการ 

 
/ หน้า ๑๐... 



หน้า ๑๐ 
 

หน้ำท่ี 
๑.  เก็บรวบรวมข้อมลูประเมินผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสัง่ 
๒.  สรุปผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสกิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 


