
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลัย 
ท่ี 110 / 2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงาน “ วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 3 ปีการสืกษา 2561”

ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีกิจกรรม “ วันผู้ปกครองพบครู.ครั้งที่ 3 ปีการสืกษา 
2561”  ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อวับชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการติกษาและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 
ปีการติกษา 2562 วับหนังสือเรียน รวมทั้งแจกรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561 จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นโปตามนโยบาย 
และแนวปฏิบ ัต ิท ี่เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการที่ได ้ว ับการมอบหมาย ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ม.ธีรกัทร์ วิโรจนํสถุล ประธาน
1.2 ม.บุญเท่ง เถระ รองประธาน
1.3 ม.ไชยวัฒนํ บุญเลิศ กรรมการ
1.4 ม.สุวรรณ อินทรช้ต กรรมการ
1.5 ครูดาริษา แสง ลินธุ กรรมการ
1.6 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการ
1.7 ม.เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
1.8 ครูวันเพญ สุขเกษม กรรมการ
1.9 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
ใ.10 ม.วรินทร วสุวต กรรมการ
1.11 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายแจกเอกสาร มีหน้าที่ จ ัดบอร์ดรายขึ้อน ักเร ียน ม. 1-6 ป ีการสืกษา 2562 
ดัดกรอง ให้ดำแนะนำแก,ผู้ปกครอง แจกเอกสารใบลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ใบรายการขึ้อหนังสือ 
ให้กับผู้ปกครอง ประกอบด้วย

2.1 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย
2.2 ครูญาดา กะราม
2.3 ม.ญาณิน ติริไพศาลประเสริฐ

3. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหน้าที่
1) จัดเตรียมรายขึ้อนักเรียนทุกระดับชั้น สำหรับการวับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหนังสือเรียน

และค่าใช้จ่ายอื่น2 3 * * 6] ภาคเรียนที่ 1 ปีการสืกษา 2562 รวมทั้งค่าเรียนภาคฤดูร้อนล่วงหน้า และด้างชำระ โดยแยก
เป็นรายห้อง



2) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับชำระเงิน
3) รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านบัตรเครดิต
4) รับชำระเงินกรณีที่ผู้ปกครองชำระโม่เต์มจำนวน และผู้ปกครองที่มีบุตรต่างระดับชั้น
5) ประสานงานเจ้าหน้าที่ธนาคารในการรับ-ล่งเงิน 
ประกอบด้วย
3.1 ครูศดิธร ดันคุ ประธาน
3.2 ม.สรพงษ์ สมธรรม รองประธาน
3.3 ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
3.4 ครูเกษรินทรี กะณะ กรรมการ
3.5 ม.บันทจักรี มีชัย กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝายบริการแลกเงิน มีหน้าที่ บริการแลกเงินแก่ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประสานงาน 
กับงานการเงิน เพ ื่อจัดเตรียมเงินเหรียญ เงินสดย่อย และอำนวยความสะดวกในการแลกเงินให ้ก ับผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย

4.1 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ
4.2 ครูกมลวรรณ ทะบัน

5. คณะกรรมการรับชำระเงิน มีหน้าที่ รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ค่าหนังสือ 
เรียน และค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ห้องเรียน 
ปีการสืกษา 2562

รายที่อครูรับชำระค่าธรรมเนียมการ 
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการสืกษา 2562

รายที่อครูรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนฤดูร้อน

ม.2/1 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ ม.ยุทธดักด ลินธุพงศ์
ม.2/2 ครูลำจวน รัตนบุรี ครูอภิษฎา โพธิกลาง
ม.2/3 ครูส ุพรรณ ี สายนำทาน ม.ชลธรัช มหายคฉันท์
ม.2/4 ครูสมรัก ปริยะวาที ครูสุพิญช์ญา อิน,บันต
ม.2/5 ครูนงนกัส สมณะ ครูกฤศมณ สาลี
ม.2/6 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
ม.2/7 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ติเะ ม.กมล กาบสุวรรณ
ม.2/6 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ม.พสกร วงศ์โท
ม.2/9 ครูพวงโพร สายสกล ม.ณัฐพงษ์ เมตตา
ม.2^ ครูพุทธชาติ โอคอนเนอรี ครูพรพิโล สมาธิ
ม.28 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอรี ครูพรพิโล สมาธิ
ม.3/1 ม.ลิริโรจนํ ฉลองลัพพัญญ ม.ผโท ชัยนำ
ม.3/2 ม.จิรฐาวัตร ฉัตรบรรยงค์ ครูวรัทยา หมื่นมั่ง
ม.3/3 ครูจิตทิวา หมื่นแสน ม.ขวัญชัย แจ้ใจ
ม.3/4 ครูศดิน ดาวดี ครูวราภรณ์ สืบสุยะ



ห้องเรียน 
ปีการสืกษา 2562

รายชํอครูรับชำระค่าธรรมเนียมการ 
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการสืกษา 2562

รายชํอครูรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนฤดูร้อน

ม.3/5 ครูเดือนเพิญ ตากันทะ ครูวารุณี ธิจิตตัง
ม.3/6 ครูธีริศรา คำสิทธี้ ครูสิรินาฎ จอมสวรรค์
ม.3/7 ม.สุรชัย แสนทอน ครูธมณ วสุวัต
ม.3/8 ม.ธราดร จันทร์แสง ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร
ม.3^ ม.พชร ชัยสงคราม ม.ฤทธียา ศรีสวนจิก
ม.38 ม.พชร ชัยสงคราม ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก
ม.5/1 ม.ธัชธาริน หมวกทอง ครูอ ัจฉรีย์ บุญเรือง
ม.5/2 ม.สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล ม.พิ^ตชัย สุภาจีน
ม.5/3 ครูอรุณ ี มงคล ม.เดชา นันเปรย
ม.5/4 ครูวรพิชชา ยาวงศ์ ม.กุลธร เกสรสุวรรณี
ม.5/5 ครูพรรณวิใล สุริยะจง ครูสมฤทัย ชัยพิมาน
ม.5/6 ครูจิดาภา ชัยสงคราม ครูเจนจิรา ดวงแก้ว
ม.5/7 ม.ธีระพงษ์ มณีวร'รณ ครูธันย์ภัทร วรภัฎ
ม.5/8 ครูกฤติมา ทิพวัง ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์
ม.5/9 ครูมยุริ ทรายแก้ว ม.ปรัชญา ลาวิชัย
ม.5/10 ครูภวดี ศรีใจ ม.ณัฐวัฒน์ ชนะดืก
ม.5/11 ม.นิรันดร์พงศ์ ลากตา ม.สุริยัน ดรุณนารถ
ม.ธ/\ ครูรสรินทร์ รตนประภา ม.อภิชาติ ใจอินผล
ม.58 ครูรสรินทร์ รตนประภา ม.อภิชาติ ใจอินผล
ม.ธ/ใ ม.นเรนฤทธิ้ ต๊ะต้องใจ ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์
ม.ธ/2 ม.สุพจน์ เทียมยศ ครูนิตยา บุญตัน
ม.ธ/3 ม.ชนะ เปรมกลาง ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์
ม.ธ/4 ม.ศักดี้บดินทร์ กันมะโน ครูสิริกัญญา วงศ์คำ
ม.ธ/ธ ครูชนกกร วงศ์คำ ครูณัชฎาภา นิมิตรดื
ม.ธ/ธ ครูโนริโกะ โอธี ครูกนิษฐรินทร์ พลคักด
ม.ธ/7 ม.ผโท ชัยนำ ม.อุเทน ศรีวิใจรำพันธ์
ม.ธ/ธ ครูด ืริพร พรพิพัฒน์โพบูลย้ ม.ปริญญากร กุศล
ม.ธ/9 ม.อัสนี นกน้อย ครูฤดีมาศ พลยา
ม.ธ/10 ม.ณัช ดืรินันท์ ครูภาณุมาศ ทองย้อย
ม.ธ/ห ครูศรีพรรณ ปัญญายศ ม.พสิษฐิ โภคินวัฒนดิษฐ์
ม.ธ/\ ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ ครูธารินทร์ สุขเกษม
ม.68 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ ครูธารินทร์ สุขเกษม



หน้า 4

ห้องเรียน 
ปีการสืกษา 2562

รายลือครูรับชำระค่าหนังลือเรียน 
ระดับชั้น ม.1

ม.1/1 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
ม.ใ/2 ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
ม.1/3 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์
ม.V4 ครูสุภาพร กาวิล
ม.ใ/ธ ครูพัชรี กังวาลใกล
ม.ใ/6 ครูวิโลวรรณ ศรี'อุตทา
ม.1/7 ครูภวดี ศรีใจ
ม.1/8 ครูพรนับพรรณ ปันตี
ม.1/9 ครูชฎาพร สมนาม
ม.ใ//\ ครูส ิริร ัตน์ อิทธินภาพรรณ
ม.ใ/ธ ครูสิริร ัตน์ อิทธินภาพรรณ

ห้องเรียน 
ปีการสืกษา 2562

รายลือครรับชำระค่าหนังลือเรียน 
ระดับชั้น ม.4

ม.4/1 ครูนงลักษณ์ คำโทย
ม.4/2 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์
ม.4/3 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนท์
ม.4/4 ครูบัศนิย์พร สุขโชติ
ม.4/5 ครูอริญชย์ ชัยปริพรรท์
ม.4/6 ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
ม.4/7 ครูกฤตยา ทิพเกสร
ม.4/8 ครูประภาศรี ทาขุน
ม.4/9 ครูวิขุดา งามแว่น
ม.4/10 ครูชนิดา โชยชนะ
ม.4/^ ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ
ม.4/8 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ

6. คณะกรรมการฝายแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2561
6.1 คณะกรรมการแจกรายงานผลการเรียน กรณีผูปกครองมีบุตรทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม. 

ปลาย ติดต่อขอรับรายงานผลการเรียนโด้ ณ ห้องรับรอง อาคาร รบ -เ0ร0|วเา ประกอบด้วย
6.1.1 ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธาน
6.1.2 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน กรรมการ
6.1.3 ม.ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ



6 .2 คณะกรรมการแจกรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่2/2561 ระด ั บช ั นม . ! - 2 ณห้อง 
ประชุม ร!. ]056[วเา เวลา 08.30 -  11.30 น. ประกอบด้วย

6.2.1 ครูประจำชั้นระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ประจำปีการดีกษา 2561
ห้องเรียน 

ปีการสืกษา 2561
รายซื่อครแจกรายงานผลการเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการดีกษา 2561
ม.!/! ครูสุชัญญา รัตนสุนทรมณี
ม.1/2 ครูสายสุนีย์ คิดชัย
ม.ใ/3 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธี้
ม.1/4 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์
ม.1/5 ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
ม.1/6 ครูพรสุดา หอมอ่อน
ม.1/7 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว
ม.!/8 ม.อำนวย นนท์ศรี
ม.ใ/9 ครูจิระภาภัฬรี จำแนกรถ
ม.ใ//\ ม.เฉลิมพล จิตติรัฒนพงศ์
ม.ใ/ธ ครูธนัชพร จิตต์ธรรม
ม.2/1 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล
ม.2/2 ครูพรจิตต์ ร ังสรรค์
ม.2/3 ครูณัฐชยา พอพิน
ม.2/4 ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม
ม.2/5 ครูจัสมิน วรรณา
ม.2/6 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
ม.2/7 ครูอาสยา พรหมศร
ม.2/8 ครูปริศนา อินทรชัต
ม.2/4 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี
ม.2/8 ม.จักรกริช สาระขันธ์

6.3 คณะกรรมการแจกรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้น ม.4 -  5 ณ ห้อง 
ประชุม ร!. 1056[วเา เวลา 13.00 -  15.00 น. ประกอบด้วย

6.3.1 ครูประจำชั้นระดับชั้น ม.4 -  5 ประจำปีการดีกษ'า 2561
ห้องเรียน 

ปีการดีกษา 2561
รายซื่อครูแจกรายงานผลการเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการดีกษา 2561
ม.4/1 ครูจินตนา เปียมชัยวัฒน์
ม.4/2 ครูจันทรีจิรา ชัยอินทรีอาจ
ม.4/3 ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา



ห้องเรียน 
ปีการสีกษา 2561

รายช ั้อครูแจกรายงานผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561

ม.4/4 ครูทับทิม ขุมทรัพย์
ม.4/5 ม.วีระชาติ บุญหนัก
ม.4/6 ครูติริพร สุรินทร์ดีริรัฐ
ม.4/7 ม.นิวัติ อรุณวีใล
ม.4/8 ครูนงลักษณ์ แอมบอล
ม.4/9 'ม.ประยูร ทาปัน
ม.4/10 ครูติริขวัญ แก้วแย้ม
ม.4/11 ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน
ม.4/4, ครูกิดาการ ติริ
ม.4/8 ครูเพ์ญสุภางศ์ แปงคำ
ม.5/1 ม.กิติศักด จันกัน
ม.5/2 ม.ทศพล โฆษิตพล
ม.5/3 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
ม.5/4 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ
ม.5/5 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์
ม.5/6 ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว
ม.5/7 ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง
ม.5/8 ครูวัธนา จันทรเปารยะ
ม.5/9 ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล
ม.5/10 ม.สมยุทธ โยธาใหญ่
ม.5/11 ครูกมลชนก พิณชัย
ม.5/4 ม.อรรถกร มัซณันติกสมัย
ม.5/8 ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

7. คณะกรรมการจ่ายหนังส ือเรียนระดับชั้น ม .1 -  ม.6 หลักสูตรปกติและหลักสูตร เะกจฺแรเา
?โ0อฺโฉ๓๓6 มีหน้าที่จ่ายหนังสือให้แก่ผู้ปกครองที่ได้ชำระค่าหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

7.1 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.1
7.1.1 ม.เอนก โชคสิริวุฒิกุล
7.1.2 ม.ภูมิ แพทย์คดี
7.1.3 ม.ชนะชัย
7.1.4 ม.ปียะ
7.1.5 ม.สุรเชษฐ์

ภมรช้ยกุล 
โชยอ้าย 
เหล่าจันตา



7.2 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับซน ม.2
7.2.1 ม.กุลภาค วิชา
7.2.2 ม.ศุภกิจ สุบินมินตร์
7.2.3 ม.ปริญญา นฤประชา
7.2.4 ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชํยร

7.3 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.3
7.3.1 ม.จรัญ แสงอาทิตย์
7.3.2 ม.มงคลดักด ใหม่จันทร์แดง
7.3.3 ม.เมธี สงวนทรัพย์
7.3.4 ครูรัชนี ชำนาญรบ
7.3.5 ม.ฐานกร เทรเวส

7.4 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.1-3
7.4.1 ม.!!รี เอี่ยมธนาวัฒน์
7.4.2 ครูสมรัก ปริยวาที
7.4.3 ครูนงลักษณ์ คำโทย

7.5 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.4
7.5.1 ม.นะโรดม อินต๊ะบิน
7.5.2 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก
7.5.3 ม.พชร ชัยสงคราม
7.5.4 ม.ชนะชัย ภมรชัยกุล
7.5.5 ม.ปิยะ โชยอ้าย
7.5.6 ครูณ์ฐชยา พอพิน

7.6 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.5
7.6.1 ครูรัชนี ชำนาญรบ
7.6.2 ม.วินัย ถิ่นจอม
7.6.3 ม.จ่รฐาวัตร ฉัตรบรรยงคํ
7.6.4 ม.ปริญญา นฤประชา
7.6.5 ครูวิโลวรรณ ศรีอุตทา
7.6.6 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม

7.7 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.6
7.7.1 ม.เมธาสิทธี้ สุขประซาพันธุ
7.1.2 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
7.1.3 ครูทิพานันทิ แสงศรีจันทร์



7.8 คณะกรรมการจ่ายหนังสือเรียนระดับชั้น ม.4 -6
7.8.1 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์
7.8.2 ครูสมรัก ปริยะวาที
7.8.3 ม.ฐานกร เทรเวส

7.9 คณะกรรมการประสานงานการจัดเรียงและจ่ายหนังสือทุกระดับชั้น ประกอบด้วย
7.9.1 ม.ประสงค์ สุทา ประธาน
7.9.2 ม.ลมชาย นิพาพันธ์ รองประธาน
7.9.3 ม.'ราวีพัชรี ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
7.9.4 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการและเลขานุการ

8. คณ ะกรรมการฝายประชาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าที่ ประชาส ัมพ ันธ ์กำหนดการต ่างๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สือที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย

8.1 ม.ไชยรัฒน์ บุญเลิศ
8.2 ครูภูริ'ชา จันทร์ดี

9. คณะกรรมการฝายโลตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่จ ่าเป็นในการดำเนินการ 
ประชุม และจุดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

9.1 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
9.2 ม.สุรชัย แสนทอน รองประธาน
9.3 ม.อกชาติ ใจอินผล กรรมการ
9.4 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการและเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝายลราจรและความปลอดภัย ม ีหน้าที่ ประสานงานสถานที่จอดรถ อำนวย 
ความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

10.1 ม.ลิขิต ชูวงค์
10.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย

11. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมนํ้าดื่มและอาหารกลางวันสำหรับครู 
ที่มาปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

11.1 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ
11.2 พนักงานโรงอาหาร

12. คณะกรรมการฝายลถานที่ มีหน้าที่ จัดทำผังการรับผลการเรียน การชำระค่าธรรมเนียม และการ 
จ่ายสมุด หนังส ือเรียน พร้อมก ับเตรียมโต ๊ะ เก ้าอ ี้ บ ัายบ่งอี้ ณ หอประชุม 51. ช๐ร0เวห และโรงอาหารตลอดจน 
จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับจุดประซาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

12.1 ม.อานนที อินนันทํ
12.2 นักการ/การโรง



ท ั้งน ี้ ขอให ้คณ ะกรรมการท ุกท ่านท ี่โด ้ร ับการแต ่งต ั้ง ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ด ้วยความรับผ ิดชอบและ 
ดำเนินการทุกขั้นตอนให้ลำเรีจเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางโว้

ส่ัง ณ วันที่ 3  มีนาคม พุทธศักราช 2562

^ 3 ช2
(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน้)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย

แนวปฏิบัติคณะกรรมการแจกรายงานผลการเรียน 
ภาคเช้า ลงเวลาทำงานโม่เกิน 08.00 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 12.00 น

เวลา 08.30 -11.30 น. แจกรายงานผลการเรียน
เวลา 11.30 น. คืนรายงานผลการเรียนที่ห้องรับรอง อาคาร รบ ป๐ร0เวห

ภาคน่าย ลงเวลาทำงานโม่เกิน 12.00 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 16.00 น 
เวลา 13.00 -  15.30 น. แจกรายงานผลการเรียน
เวลา 15.30 น. คืนรายงานผลการเรียนที่ห้องรับรอง อาคาร รบ ,เ050|วเา

แนวปฏิบัติคณะกรรมการรับชำระเงิน
ภาคเช้า ลงเวลาทำงานโม่เกิน 08.00 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 12.00 น

เวลา 08.00 -  08.20 น. รับอุปกรณ์ที่ห้องประชุม รบ ป๐ร0เวห
เวลา 08.30-11.30 น. รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าหนังสือเรียน
เวลา 11.30 น. ส่งเงินให้บับงานการเงินและคืนกล่องอุปกรณ์รับชำระเงิน ที่ห้องประช ุI

รบ -เ050|วเา

ภาคน่าย ลงเวลาทำงานโม่เกิน 12.00 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 16.00 น
เวลา 12.30 -  12.50 น. รับอุปกรณ์ที่ห้องประชุม รบ -เ050กบ
เวลา 13.00 -  15.30 น. รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าหนังสือเรียน
เวลา 15.30 น. ส่งเงินให้กับงานการเงินและคืนกล่องอุปกรณ์รับชำระเงิน ที่ห้องประชุม

รบ 1050|วเา
หมายเหตุ

1. การแต่งกาย สวมเสือ รเวอกร ออV สีนี้าเงิน ปีการคืกษา 2561 กางเกงสีดำทรงสุภาพ โม่สวมกางเกงยีนลํ 
สวมรองเท้าหุ้มส้น

2. ครูที่ใม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่โด้รับมอบหมาย โดยโม่มีหนังสือขั้แจงให้ท่านผู้อำนวยการทราบ 
ล่วงหน้า หรือขาด ลา ด ้วยเหตุผลที่โม ่สมควรแก่การขาด ลา ให้ม ีผลต่อการประเม ่นการทำงาน ในปี

การคืกษา 2562
3. ขอความร่วมมือครูร่วมบริหารตั้งแต่หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับขั้น ผู้ช่วยฝ่ายและ 

หัวหน้าฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย


