
 
ค ำส่ัง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่111 / 2562 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน รับเงินในโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

และเงินประกันอุบัติเหตุ ภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา  2562 

…………………………………………………… 
  ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ได้ก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนเรียน รับเงินในโครงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาและเงินประกันอุบัติเหตุ ในภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562  ในวันที่  17 
พฤษภำคม  2562   โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

บุคลากรประกอบด้วย 

 นำยมนตรี  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงวรวรรณ พิมพ์แสง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรรับลงทะเบียน  รับเงินบริจำค  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

บุคลำกรประกอบด้วย 
 นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  รองประธำนกรรมกำร 

นำงบังอร  อ่วมแก้ว   กรรมกำร 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก  กรรมกำร 
นำงชุติมำ สวนปลิก   กรรมกำร 
นำงสำวเรวด ี เพ็ญศรี   กรรมกำร 
นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง  กรรมกำร 
นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย  กรรมกำร 
นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  กรรมกำร 



นำยมนตรี ขอบุญ   กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ประสำนงำนติดตำมงำน  กำรรับลงทะเบียน  รับเงินในโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ
เงินประกันอุบัติเหตใุห้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 

กรรมการรับลงทะเบียนเรียน รับเงินในโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและเงินประกัน
อุบัติเหตุ 

บุคลากรประกอบด้วย 

  นำงชุติมำ สวนปลิก   ประธำนกรรมกำร 
ระดับช้ัน ม.2   

นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  หัวหน้ำรับเงิน     

ม.2/1   นำงฐิติพร  เทียนศรี  นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ กรรมกำร 
ม.2/2   นำงอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร  นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี กรรมกำร 

  นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ 
ม.2/3   นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง  นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน กรรมกำร  
ม.2/4   นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์  นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ  กรรมกำร  
ม.2/5    นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  นำยอธิพันธ์  ชัยศรี           กรรมกำร 

 ม.2/6   นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ    นำยภูวิศ  ครุฑหลวง  กรรมกำร 
ม.2/7 นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว  นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน  กรรมกำร  

 

ระดับช้ัน ม.3   
นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง  หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำยมนตรี ขอบุญ   หัวหน้ำรับเงิน      

ม.3/1 นำงชุติมำ  สวนปลิก  นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ กรรมกำร 
ม.3/2   นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง กรรมกำร  
ม.3/3 นำยเชษฐำ  กันนำ  นำงสำวนภำศรี  สงสัย       กรรมกำร 
ม.3/4   นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  นำยชัชวำลย์  กันเพชร  กรรมกำร 
ม.3/5  นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว     นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์  กรรมกำร 
ม.3/6   นำงรมณีย์  สร้อยสน  นำยวัชรกฤษณ์  อินมี  กรรมกำร        

นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร 
ม.3/7 ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก นำยมำนพ  จันทร์หอม  กรรมกำร    

   นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ 
 



ระดับช้ัน ม.5   
นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย  หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงบังอร  อ่วมแก้ว   หัวหน้ำรับเงิน     

ม.5/1  นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย กรรมกำร 
 นำยประจวบ  ชูวิทย์  
ม.5/2 นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง  นำงรุจิรำ  คลังคง  กรรมกำร 
ม.5/3 นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  นำยวันโชค  ขวัญเมือง  กรรมกำร 

 ม.5/4 นำงสำวสำยบัว  มูลทำ  นำงสำวปำริชำติ  กุศล  กรรมกำร 
นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร  

ม.5/5 นำงมำรศรี  ลิ้นจี่   นำงสำวนฤมล  สุดเงิน  กรรมกำร 
ม.5/6 นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน  นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์  กรรมกำร 

ระดับช้ัน ม.6   

นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี   หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก  หัวหน้ำรับเงิน     

ม.6/1   นำงวิไลพร  ฝั้นสกุล  นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต กรรมกำร 
นำยประจวบ  ชูเชิด       

ม.6/2   นำยฉลวย  ลิ้นจี่   นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  กรรมกำร 
ม.6/3   นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์ นำยสมบัติ  ประจุ          กรรมกำร  

นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง 
ม.6/4 นำยชวลิต  ร ำขวัญ  นำงสำวสิริอมร  หวลหอม กรรมกำร 
ม.6/5 นำงมัลลิกำ  อรัญศรี  นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์ กรรมกำร  

มีหน้ำที่  1.  รับเอกสำรกำรลงทะเบียนเรียนจำกหัวหน้ำรับลงทะเบียน (ห้องวิชำกำร) และ 
รับใบเสร็จรับเงินบริจำคจำกหัวหน้ำรับเงินในแต่ละระดับชั้น  (ห้องกำรเงิน) 

2.  รับลงทะเบียนและรับเงินบริจำค วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 09.30 น.  
  3.  น ำหลักฐำนกำรลงทะเบียนเรียนและหลักฐำนกำรรับเงินบริจำคส่งคืนหัวหน้ำ ในแต่ละ
ระดับชั้น และลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน   
สถำนทีรั่บลงทะเบียนและรับเงินบริจำค    ตำมห้องเรียนที่นักเรียนประจ ำ 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  หำกมี
ปัญหำหรือขัดข้องประกำรใด  ให้แจ้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ  เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข  ให้กำร
จัดกำรส ำเร็จลุล่วง  และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนสืบไป 
 
 



     สั่ง   ณ   วันที่ 8  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 
 
 

     (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค ำส่ัง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่   / 2559 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและเงินบริจาค  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 

…………………………………………………… 
  ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ได้ก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนเรียนและรับเงินบริจำค   
ในภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2559 ในวันที่  11 พฤษภำคม  2559   โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

บุคลากรประกอบด้วย 

 นำยมนตรี  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวทองปลำย  กมล   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงเปรมปรีด์  ธรรมปรีชำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรรับลงทะเบียน  รับเงินบริจำค  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  และมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

บุคลำกรประกอบด้วย 
 นำงสำวทองปลำย  กมล   ประธำนกรรมกำร 
 นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ   รองประธำนกรรมกำร 

นำงเยำวรัตน์  สุขโกษำ   กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง  กรรมกำร 
นำยสมบัติ  ประจุ   กรรมกำร 
นำงสำวรัชดำภรณ์  กันสุข  กรรมกำร 



นำงสำวเรวด ี เพ็ญศรี   กรรมกำร 
นำงอ ำพรรณ  ใบศรี   กรรมกำร 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน   กรรมกำร 
นำงเปรมปรีด์  ธรรมปรีชำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ประสำนงำนติดตำมงำน  ประเมินผลกำรรับลงทะเบียน  รับเงินบริจำค 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 

กรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบริจาคโดยมวีัตถุประสงค์ 

บุคลากรประกอบด้วย 

 นำงเยำวรัตน์  สุขโกษำ   ประธำนกรรมกำร 

ระดับชั้น ม.1   

นำงสำวนฤมล  สุดเงิน  หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงสำวพรทิพย์  อุตมำ  หัวหน้ำรับเงิน      

  นำงเยำวรัตน์  สุขโกษำ  นำงจำรุวรรณ  พูลล้น  กรรมกำร  ม.1/1 
  นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์ นำงจิดำภำ   เข็มพล  กรรมกำร  ม.1/2 
  นำยฉลวย  ลิ้นจี่   นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร  กรรมกำร  ม.1/3 
  นำงสำวกุลยำ  หล ำพรหม  นำงสมคิด   อ ำไพ  กรรมกำร  ม.1/4 
  นำงสำวพรทิพย์  อุตมำ  นำงอ ำพรรณ  ใบศรี  กรรมกำร  ม.1/5 
  นำยวรพงศ์  ภุมรำ  นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก กรรมกำร  ม.1/6 
  นำงสำวรัชดำภรณ์  กันสุข 
ระดับช้ัน ม.2   

นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงอ ำพรรณ ใบศรี  หัวหน้ำรับเงิน      

  นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร นำยเฉลิมพล  ทองจัย   กรรมกำร  ม.2/1 
  นำยสำมำรถ  จัดกำร  นำงนัยนำ  คงกระพันธ์  กรรมกำร  ม.2/2 

นำงรวีวรรณ  สุขรอด 
  นำงประทีป  กองทอง  นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ กรรมกำร  ม.2/3 
  นำยสิงข์   จีนพงษ์  นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ กรรมกำร  ม.2/4 
  นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  นำยอเนก  อุ่นอุ้ย   กรรมกำร  ม.2/5 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก นำงสำวผักแว่น  พรมพุทธำ กรรมกำร  ม.2/6 



ระดับชั้น ม.3   

นำยสมบัติ  ประจุ  หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน  หัวหน้ำรับเงิน      

นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง  นำยสุริยำ  ชำปู่   กรรมกำร  ม.3/1 
  นำงเปรมปรีด์  ธรรมปรีชำ     กรรมกำร  ม.3/2 
  นำงชุติมำ  สวนปลิก  นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน  กรรมกำร  ม.3/3 
  นำงสุภัทรำ  พุฒกรณ์        นำงสำวเสำวลักษณ์  แสนทิพยนันท์ กรรมกำร  
ม.3/4  
  นำยมำนิตย์  ชำติวุฒิ  นำงสำวประนอม  ม่วงงำม  กรรมกำร  
ม.3/5 

นำงรมณีย์  สร้อยสน 
  นำยประดิษฐ์  แสงศิลป์  นำยธัญญวิทย์  ชีพจิรสุข       กรรมกำร  
ม.3/6 
  นำยเชษฐำ  เพชรคง 

ระดับชั้น ม.4   

นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรีชำ หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงอ ำพรรณ ใบศรี  หัวหน้ำรับเงิน      

นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล      กรรมกำร  
ม.4/1 

นำยสัญชัย  ใบศรี  นำยบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์  กรรมกำร  ม.
4/2 

 นำงบังอร  อ่วมแก้ว 
นำงรัตนกำนต์  ศรีสุขศิริพันธ์ นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  กรรมกำร  

ม.4/3 
  นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง       กรรมกำร  
ม.4/4 

นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร         นำงสำวอรุญ ปวีร์  ประทุมทอง  กรรมกำร  
ม.4/5 

ระดับชั้น ม.5   

นำงสำวรัชดำภรณ์  กันสุข หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงอ ำพรรณ ใบศรี  หัวหน้ำรับเงิน      



นำยวันโชค  ขวัญเมือง      นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน          กรรมกำร  
ม.5/1  

นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  นำงชุลี  ครุฑแก้ว   กรรมกำร  ม.
5/2 

นำงนิตยำ  มั่งมี     
นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง  นำงสำวนฤมล  สุดเงิน   กรรมกำร  

ม.5/3  นำงฐิติพร  เทียนศรี 
  นำยประจวบ  ชูวิทย์  นำงรุจิรำ  คลังคง   กรรมกำร  
ม.5/4 

นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง  
นำยอดุล  หลวงแนม  นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  กรรมกำร  

ม.5/5 

ระดับชั้น ม.6   

นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  หัวหน้ำรับลงทะเบียนเรียน 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน  หัวหน้ำรับเงิน      

  นำยประจวบ  ชูเชิด  นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี   กรรมกำร  
ม.6/1 
  นำยชยันต์  ยุบล   นำงเรณู  ภุมรำ    กรรมกำร  
ม.6/2 

นำงสำวสำยบัว  มูลทำ  นำยสมบัติ  ประจุ   กรรมกำร  
ม.6/3 

นำงสำวเนำวรัตน์  เพ็งยำ  นำงวิไลพร  ฝั้นสกุล   กรรมกำร  
ม.6/4 

นำยทรัพย์สิทธิ์  สรรพโชคอนันต์ 
นำงสุกัญญำ  อ่ ำทอง  นำงมัลลิกำ  อรัญศรี   กรรมกำร  

ม.6/5 

มีหน้ำที่  1.  รับเอกสำรกำรลงทะเบียนเรียนจำกหัวหน้ำรับลงทะเบียน (ห้องวิชำกำร) และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
       บริจำคจำกหัวหน้ำรับเงินในแต่ละระดับชั้น  (ห้องกำรเงิน) 
  2.  รับลงทะเบียนและรับเงินบริจำค  ตั้งแต่เวลำ  08.30 น. – 09.30 น. 
  3.  น ำหลักฐำนกำรลงทะเบียนเรียนและหลักฐำนกำรรับเงินบริจำคส่งคืนหัวหน้ำ 

    ในแต่ละระดับชั้น และลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน   



สถำนทีรั่บลงทะเบียนและรับเงินบริจำค    ตำมห้องเรียนที่นักเรียนประจ ำ 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  หำกมี
ปัญหำหรือขัดข้องประกำรใด  ให้แจ้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ  เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข  ให้กำร
จัดกำรส ำเร็จลุล่วง  และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนสืบไป 
 
 
     สั่ง   ณ   วันที่   27   ตุลำคม    พ.ศ. 2558 
 
 

   (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 
 


