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คาสั่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ที่ 133 / ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการมอบตัวนักเรียนและชาระเงินค่าเล่าเรียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63
*************************************************************

ด้วยโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กาหนดให้มีการดาเนินการมอบตัวนักเรียนและชาระเงินค่าเล่าเรียน สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน
2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 นั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ เรื่องมอบหมาย
อานาจบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. วัน เวลา สถานที่
มอบตัวนักเรียน
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเช้า (ห้องเรียนปกติ) เวลา 07.30 น.
ห้อง ม.1/8 - ห้อง ม.1/15
ภาคบ่าย (โครงการห้องเรียนพิเศษ) เวลา 12.00 น.
ห้อง ม.1/1 - ห้อง ม.1/7
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเช้า (ห้องเรียนปกติ) เวลา 07.30 น.
ห้อง ม.4/9 - ห้อง ม.4/13
ภาคบ่าย (โครงการห้องเรียนพิเศษ) เวลา 12.00 น.
ห้อง ม.4/1 - ห้อง ม.4/8
๒. คณะกรรมการอานวยการ
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ จาปามูล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
3. นายรัฐพล จันทร์แก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
4. นางน้าเพชร กระต่ายทอง
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
5. นายสวรรค์ ดวงมณี
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาและอานวยความสะดวกให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการดาเนินงาน
3.๑ ฝ่ายสถานที่
1. นายรัฐพล จันทร์แก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายจักรพันธ์ โปยขุนทด
ครู
ผู้ช่วย
3. นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นายเสริม ลีกระโทก
ช่างไม้ ช๔
ผู้ช่วย
5. นายสนทยา ทองอิ่ม
ช่างไม้ ช๔
ผู้ช่วย
6. นางมงคล สุขสบาย
ช่างไม้ ช๔
ผู้ช่วย
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7. นายสังวาลย์ ตุ้มทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ช่วย
8. นายลอย พุดทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ช่วย
9. นายธนวัฒน์ โฉมกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
10. นายทัศนัย แย้มบาง
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
11. แม่บ้านทุกคน
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา โพเดี้ยม ชุดรับแขกสาหรับฝ่ายบริหาร
2. จัดโต๊ะ – เก้าอี้ ด้านข้างหอประชุม สาหรับคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับมอบตัวนักเรียน
จากผู้ปกครอง
3. จัดโต๊ะ – เก้าอี้ ภายในหอประชุม สาหรับการรับชาระเงินค่าเล่าเรียน
4. จัดสถานที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ สาหรับใช้เป็นสถานที่ประชุมนักเรียนและวัดตัวเพื่อตัดชุดพละ
5. จัดสถานที่ห้องประชุมประวัตินวลศรี และห้องลีลาศ สาหรับใช้เป็นสถานที่แจกหนังสือเรียนและสมุด
6. ทาความสะอาดสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
3.๒ ฝ่ายประดับและตกแต่งสถานที่
1. นางศิริลักษณ์ นนทภา
ครู
หัวหน้า
2. นางวัลภา ธรรมวรางกูร
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ ผูกขาว
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นางสาวรสริน พวงขุนทด
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
5. แม่บ้านทุกท่าน
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โพเดี้ยม ชุดรับแขก และสถานที่ประชุมด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม
2. เขียนข้อความ ออกแบบป้ายไวนิล และติดตั้งป้ายไวนิล ดังนี้
การรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2563
3.3 ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์
ครู
หัวหน้า
2. นายอนุสรณ์ พัดไธสง
ครู
ผู้ช่วย
3. นายพัชรพล พิวขุนทด
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
4. นายอธิวัฒน์ ธิติเจริญโรจน์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดระบบแสง ระบบเสียง ให้มีความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และดูแลควบคุมระบบแสง ระบบเสียง
ตลอดการจัดกิจกรรม
2. บันทึกภาพตลอดการดาเนินการจัดกิจกรรม
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3.๔ ฝ่ายพิธีการ
1. นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย
ครู
หัวหน้า
2. นายสหัส สุขมณี
ครู
ผู้ช่วย
3. นายมาโนชญ์ ตรัสวิมาน
ครู
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
๑. เป็นพิธีกรในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบระหว่างการดาเนินกิจกรม
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยตามกาหนดการ
๓. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรภาคสนามให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครอง
3.๕ ฝ่ายปฏิคม
1. นางทิพยวรรณ์ สุขสิน
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวสุภิดา เหลาลาภะ
ครู
ผู้ช่วย
3. นางอรศศิพัชร์ ปันจัตุรัส
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
4. แม่บ้านทุกคน
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
๑. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกกับผู้ปกครอง
๒. จัดชุดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้าดื่ม สาหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่
๓. จัดทาบันทึกการเบิกเงินค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้าดื่ม สาหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่
3.6 ฝ่ายจัดเอกสารทางวิชาการ
1. นางแสงโสม เปียสูงเนิน
ครู
หัวหน้า
2. นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร
ครู
ผู้ช่วย
3. นายประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา
ครู
ผู้ช่วย
4. นางกรวินท์ตา ทนงค์
ครู
ผู้ช่วย
5. นายสุนทร จงปัตนา
ครู
ผู้ช่วย
6 นายณรงค์ฤมธิ์ อยู่ออง
ครู
ผู้ช่วย
7. นางสาวอัจฉรา คิดตะคุ
ครู
ผู้ช่วย
8. นางสาวสุภาพร บุตรสัย
ครู
ผู้ช่วย
9. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ
ครู
ผู้ช่วย
10. นางสาวฐิติมา วงษ์รัตน์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
2. ติดประกาศรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ให้ผู้ปกครอง-นักเรียนทราบ เพื่อใช้ในการมอบตัวนักเรียน
3. จัดเอกสารการมอบตัวนักเรียน ตรวจสอบเอกสารการมอบตัวนักเรียนที่รับมาจากผู้ปกครอง
3.7 คณะกรรมการกลางการเงิน
เงินเบ็ดเตล็ด ( ห้องการเงิน )
๑. นางรัตนา จาตุรวงศา
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสุภาวดี ลารินทา
ครู
ผู้ช่วย
4. นางสิริวรรณ ระวะใจ
ครู
ผู้ช่วย
5. นางอาไพ มั่งมี
ครู
ผู้ช่วย
6. นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะ
ครู
ผู้ช่วย
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เงินบารุงการศึกษา ( ห้องอานวยการ )
1. นางสาวอมรศรี ธรรมะ
ครู
ผู้ช่วย
2. นางบุญสม ขิขุนทด
ครู
ผู้ช่วย
3. นางนิตยา คายาง
ครู
ผู้ช่วย
4. นางประไพ เงินนอก
ครู
ผู้ช่วย
5. นางสิริกร แมนเมธี
ครู
ผู้ช่วย
6. นายกิตติกร คมพิทยากุล
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เงินธนาคารโรงเรียน ( ห้องสานักงานเลขาผู้อานวยการ )
1. นางชินตา สุภาชาติ
ครู
ผู้ช่วย
2. นางสุวคนธ์ คาศรี
ครู
ผู้ช่วย
3. นายชัชชัย จัดงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน รายชื่อนักเรียน แบบขอผ่อนผัน และใบนาส่งเงินให้กรรมการที่จะรับเงินจากผูป้ กครอง
๒. ตรวจหลักฐานนับเงิน - ใบนาส่งเงิน และใบเสร็จรับเงินที่กรรมการนามาส่ง ให้ถูกต้องตรงกัน
๓. สรุปรายงานการรับเงินเมื่อเสร็จสิ้นการรับเงินในแต่ละวันและให้นาเงินฝากธนาคาร
3.8 ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารการชาระค่าเล่าเรียน
๑. นายสวรรค์ ดวงมณี
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวชมนาด โชตินภาลัย
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นางสาวนฤมล พรประสพสุข
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
5. นางสาวภุมรินทร์ ระวิงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผู้ช่วย
6. นางสุดารัตน์ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
7. นางสาวอุไร นาเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
8. นางสาวจริยา ชัยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
9. นางสาวปวริศา พิทักษ์ธานินทร์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
10. นางสาวภัชชา เกษชุมพล
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
๑. จัดพิมพ์เอกสาร เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับผู้ปกครองที่มาชาระเงินบารุงการศึกษา และเงินเบ็ดเตล็ด
2. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้คณะกรรมการเก็บเงิน
ตรวจรายชื่อนักเรียน
3. เตรียมอุปกรณ์ในการรับเงินบารุงการศึกษา เงินเบ็ดเตล็ด และเงินธนาคารโรงเรียน ให้เรียบร้อย
ครบถ้วนตามจานวนห้องเรียน
4. จัดทาคาสั่งโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3.9 คณะกรรมการส่งเงิน
๑. นายสวรรค์ ดวงมณี
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายรุ่งเรือง พุทธา
ครู
ผู้ช่วย
3. นายภาณุพงศ์ จาปาทอง
ครู
ผู้ช่วย

5
4. นายสุวรรณ ผ่องสุข
ครู
ผู้ช่วย
5. นายลอย พุดทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
รับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน นาเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 12 และวันที่ 14 มิถุนายน 25๖3
3.10 ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
๑. นายรัฐพล จันทร์แก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายธัญธวัช วรกิจวัฒนา
ครู
ผู้ช่วย
3. นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นายกิตติพงษ์ บุตรดีพรม
พนักงานราชการ
ผู้ช่วย
5. นายสนทยา ทองอิ่ม
ช่างไม้ ช๔
ผู้ช่วย
6. นายสังวาลย์ ตุ้มทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ช่วย
7. นายศิลปชัย แสงวิริยานนท์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
8. นายธนวัฒน์ โฉมกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
9. นายทัศนัย แย้มบาง
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
จัดระเบียบการจราจร/การเข้า – ออกโรงเรียน การจอดรถให้เกิดความสะดวกกับผู้ปกครอง
3.11 ฝ่ายวัดตัวตัดชุดพละ
1. นางน้าเพชร กระต่ายทอง
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายภาณุพงศ์ จาปาทอง
ครู
ผู้ช่วย
3. นางลภัสฎา จีรฤทธิพล
ครู
ผู้ช่วย
4. นายอานวย บางขุนทด
ครู
ผู้ช่วย
5. นายจรูญ จอกโคกสูง
ครู
ผู้ช่วย
6. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์
ครู
ผู้ช่วย
7. นายรุ่งเรือง พุทธา
ครู
ผู้ช่วย
8. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร
ครู
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. ประชุมนักเรียนเพื่ออบรมและชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว และการเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียน
2. เตรียมรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้สาหรับ
การวัดตัวตัดชุดพละให้กับนักเรียน
3.12 ฝ่ายแจกหนังสือเรียนและสมุด
๑. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวชมนาด โชตินภาลัย
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
3. นางสาวอุไร นาเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
4. นางสาวจริยา ชัยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
5. นางสาวกศิธิชา ติคาลา
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
6. นางสาวภัทราภรณ์ ออกมา
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
7. นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
8. แม่บ้านทุกคน
ผู้ช่วย
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วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ภาคเช้า
1. นายภาณุรักษ์ จาปาทอง
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
ภาคบ่าย
1. นางสาวจิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง
ครู
ผู้ช่วย
2. นางสาวนิภาวรรณ ชัยพร
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวเสาวลักษณ์ มะสุทธิ
ครู
ผู้ช่วย
4. นางสาวฐิติรัตน์ แฝงเชียงเหียน
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
5. นางสุวิมล มาตรา
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
6. นายสีหราช บุษย์ศรี
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
วันที่ 14 มิถุนายน 2563
ภาคเช้า
1. นางพรทิพย์ ชาญจาลอง
ครู
ผู้ช่วย
2. นางวนิดา สุริยา
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวสิริรัตน์ สุขฑีฆะ
ครู
ผู้ช่วย
4. นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พทิ ักษ์
ครู
ผู้ช่วย
5. นายธีระพล ร่มสุข
ครู
ผู้ช่วย
6. นางศศินา พิมพ์ปรุ
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
7. นายเอกพล ศรนารา
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
8. นางสาวเบญจรัตน์ แดงใหม่
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
9. นางสาวศรณภัทร เจตน์วัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย
ภาคบ่าย
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดเตรียมหนังสือเรียนและสมุด เพื่อแจกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 25๖3
2. ประสานงานกับกลุ่มงานวิชาการ เพื่อเตรียมรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้สาหรับการรับหนังสือเรียนและสมุด
3.13 ฝ่ายปฐมพยาบาล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นางฤติมา ลันขุนทด
ครู
หัวหน้า
2. นางมัทนียา กลิ่นประเสริฐ
ครู
ผู้ช่วย
3. นายพีรพงศ์ ดุจจานุทัศน์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นายยุรนันท์ หนูขาว
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน
ครู
หัวหน้า
2. นางพรทิพย์ ประยูรคา
ครู
ผู้ช่วย
3. นายศิริศักดิ์ มาตย์นอก
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นางสาวปิยะธิดา คุณพรม
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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มีหน้าที่
1. คัดกรองการใส่หน้ากากอนามัยของผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ และบีบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
3. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล พืน้ ที่คัดแยกสาหรับผูป้ กครองและนักเรียน ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกาหนด
รวมทั้งดูแลการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ในกรณีมีผู้ป่วย
4. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกาหนด
3.14 ฝ่ายประเมินผล
๑. นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวสวนีย์ จาเริญวงศ์
ครู
ผู้ช่วย
มีหน้าที่
1. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้ปกครองทุกคน
๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบ ตั้งใจและเสียสละ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ทั้งนี้ ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ กากับ ติดตามให้เป็นไปตามคาสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ว่าที่ร้อยตรี
(นิพนธ์ ภักดีแก้ว )
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ที่ 133 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการมอบตัวนักเรียนและชาระเงินค่าเล่าเรียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63

ภาคเช้า
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชั้น

ห้อง

ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10
ม.1/11
ม.1/12
ม.1/13
ม.1/14
ม.1/15

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

คณะกรรมการเก็บเงิน

เงินบารุงการศึกษา
นางณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล
นางกรรณิการ์ กุลุพงษ์
นางณัฐิกา ครองบุญ
นางสาววรมิดา รุ่งกรพาณิชย์
นายสุธีรกุล เตจะวัน
นางพัชรัตน์ ตากิ่มนอก
นางสาวจิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง
นางสาวนิภาวรรณ ชัยพร

เงินเบ็ดเตล็ด
นายพัชรพล พิวขุนทด
นางพธูทิพย์ กรโคกกรวด
นางสาวปิยะดา คุณพรม
นางศิริลักษณ์ นนทภา
นางวรรณภา เพชรกิ่ง
นายกานต์ เอื้อเฟื้อกลาง
นางสาวเสาวลักษณ์ มะสุทธิ
นางสาวฐิติรัตน์ แฝงเชียงเหียน

เงินธนาคารโรงเรียน
นางพัชรินทร์ นารินรักษ์
นางอุทุมพร วรนาม
นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก
นายอดุลย์ มีชานาญ
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
นางนิตยา หวานสูงเนิน
นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย
นางสุวิมล มาตรา

ภาคบ่าย
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชั้น

ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7

ห้อง

เงินบารุงการศึกษา
EP นางพธูทิพย์ กรโคกกรวด
SME นางพัชรัตน์ ตากิ่มนอก
SME นางสาววรมิดา รุ่งกรพาณิชย์
PC นายอดุลย์ มีชานาญ
EIS นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก
EIS นางนิตยา หวานสูงเนิน
EIS นางวรรณภา เพชรกิ่ง

คณะกรรมการเก็บเงิน

เงินเบ็ดเตล็ด
นางอุทุมพร วรนาม
นายกานต์ เอื้อเฟื้อกลาง
นางศิริลักษณ์ นนทภา
นางณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล
นางณัฐิกา ครองบุญ
นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย
นายสุธีรกุล เตจะวัน

เงินธนาคารโรงเรียน
นางพัชรินทร์ นารินรักษ์
นายภาณุรักษ์ จาปาทอง
นายภูวดล รักษาแก้ว
นายพัชรพล พิวขุนทด
นางสาวปิยะดา คุณพรม
นางกรรณิการ์ กุลุพงษ์
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
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เอกสารแนบท้ายคาสั่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ที่ 133 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการมอบตัวนักเรียนและชาระเงินค่าเล่าเรียน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63

ภาคเช้า
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชั้น

ห้อง

ม.4/9
ม.4/10
ม.4/11
ม.4/12
ม.4/13

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

คณะกรรมการเก็บเงิน

เงินบารุงการศึกษา

นางกันติชา วัฒนเทวิน
นางยุพิน ศรีไกรรัตน์
นางวิมลวดี ศาตสมิต
นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร
นางวัลภา ธรรมวรางกูล

เงินเบ็ดเตล็ด

นายมาโนชญ์ ตรัสวิมาน
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์
นางรัตนาภรณ์ พรศรี
นางรวิวรรณ แฟรงค์
นายพีรพงศ์ ดุจจานุพัฒน์

เงินธนาคารโรงเรียน

นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง
นางสาวดุสิตา กาเหนิดพันธุ์
นางสาวอารีญา คลายโศก
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวมาลัย พันธ์กกค้อ

ภาคบ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชั้น

ห้อง

คณะกรรมการเก็บเงิน

เงินบารุงการศึกษา

ม.4/1 MEP นางวนิดา สุริยา
ม.4/2
IP นางสาวสิริรัตน์ สุขฑีฆะ
ม.4/3 Pre-en นายธีระพล ร่มสุข
ม.4/4 BC นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง
ม.4/5 EIS นางวิมลวดี ศาตสมิต
ม.4/6 HT นางยุพิน ศรีไกรรัตน์
ม.4/7 PEM นางรวิวรรณ แฟรงค์
ม.4/8 Sport นายพีรพงศ์ ดุจจานุพัฒน์

เงินเบ็ดเตล็ด

นางพรทิพย์ ชาญจาลอง
นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทกั ษ์
นางรัตนาภรณ์ พรศรี
นางกันติชา วัฒนเทวิน
นางสาวดุสิตา กาเหนิดพันธุ์
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวมาลัย พันธ์กกค้อ

เงินธนาคารโรงเรียน

นางสาวอารีญา คลายโศก
นายภูวดล รักษาแก้ว
นางศศินา พิมพ์ปรุ
นายเอกพล ศรนารา
นางสาวเบญจรัตน์ แดงใหม่
นางสาวศรณภัทร เจตน์วฒ
ั นานนท์

นายสีหราช บุษย์ศรี
นางวัลภา ธรรมวรางกูล

