
 
 
 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที่ ๕๗/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบใบรำยงำนผลกำรเรียน (ปพ.1) และใบประกำศนียบัตร(ปพ.2)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

………………………………………………… 
ตามประกาศโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ก าหนดการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบ

ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพ่ือให้การรับ 
ใบรายงานผลการเรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2553 และตามมาตราที่ 27 
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้  
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1  นายสันติ  มุกดาสนิท             ประธานกรรมการ 
1.2  นายมาโนช  ครอบครอง   รองประธานกรรมการ 

          1.3  นายวรพจน์  กรณวงศ์   กรรมการ 
1.4  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์               กรรมการ 
1.5  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการ 
1.6  นางสาวสมปอง  พรามเอก   กรรมการ 

         1.7  นางสาวจงจินต์  บวัเผื่อน   กรรมการ 
 1.8  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   กรรมการ 
 1.9  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียน

ช านาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ก าหนดการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
 วันพุธที่  1  เมษำยน  พ.ศ.  2563 
 จุดคัดกรอง 
 รอบเช้ำ  เวลำ  08.00-10.00 น. 
 1. นายสมนึก  โสมล 
 2. นางสาววิภาพร  ศรีค าเวียง 
 3. นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
 รอบบ่ำย  เวลำ  11.30-13.30 น. 
 1. นายชลิต  เสนาะสันต์ 
 2. นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี 
 3. นางสาวเมธินี  พัดทอง 
 
 
 



 

 

๒ 

 
 จุดรับใบรำยงำนผลกำรเรียน (ปพ.1) และใบประกำศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีท่ี  3   
 1. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
 2. นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
 3. นางดวงกมล  พรพลานามัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
 4. นายรัชพล  เที่ยงดี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
 5. นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 
 6. นายเอนก  จิณารักษ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 
 7. นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4 
 8. นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4 
 9. นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5 
 10. นางจุฑา  ประกอบกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5 
 11. นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชยั  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6 
 12. นายอุเทน  บ ารุงนา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6 
 

 วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  2563 
 จุดคัดกรอง 
 รอบเช้ำ  เวลำ  08.00-10.00 น. 
 1. นายณัฐพล  บุญสละ 
 2. นางสาวชนาธิป  เดชศรี 
 รอบบ่ำย  เวลำ  11.30-13.30 น. 
 1. นายวิศรุต  เลขการ 
 2. นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ 
 จุดรับใบรำยงำนผลกำรเรียน (ปพ.1) และใบประกำศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีท่ี  3   
1. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 

 2. นางสาวนิตติกา  ศิริยา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7 
 3. นายชัยพัฒน์  ราญรอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 
 4. นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 
 5. นางสาวอรพินท์  มีกุญชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/9 
 6. นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/9 
 7. นายวรพจน์  กรณวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10 
 8. นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10 
 

 วันศุกร์ที่  3  เมษำยน  พ.ศ.  2563 
 จุดคัดกรอง 
 รอบเช้ำ  เวลำ  08.00-10.00 น. 
 1. นายนิกร  คงอินทร์ 
 2. นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน 
 3. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม 
 



 

 

๓ 

 
 รอบบ่ำย  เวลำ  11.30-13.30 น. 
 1. นายกฤษฎา  นาหมื่น 
 2. นางศิรัญญา  วงษ์ซ้ิม 
 3. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม 
 จุดรับใบรำยงำนผลกำรเรียน (ปพ.1) และใบประกำศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีท่ี  6   
 1. นายสายัณห์  ศรีขวัญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 
 2. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 
 3. นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 
 4. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 
 5. นางนิตยา  อภิญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 
 6. นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 

7. นางมัทนา  ครอบครอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4 
 8. นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4 
 9. นายคมกริช  ซ้อนบุญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 
 10. นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสตัย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 
 11. นายมาโนช  ครอบครอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6 
 12. นายวรุฒ  บุญประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6 

 จุดคัดกรองมีหน้ำที่   คัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน  บริเวณป้อมยาม  โดยให้นักเรียนสวม
หน้ากากอนามัยทุกคน  ล้างมือด้วยเจล  และวัดไข้ 
 จุดรับใบรำยงำนผลกำรเรียนมีหน้ำที่   แจกใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)   และใบประกาศนียบัตร 
(ปพ.2) 

3.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรเงิน  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสาวภริญา  แพทย์รักษา  รองประธาน 
 3.3  นางสาวนันทพร  บุญประถม  กรรมการ 
 3.4  นางสาวชลธิชา  กุณฑลบุตร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรกำรเก็บเงินระดมทรัพยำกร 

ทั้งนีข้อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ผลการด าเนินงานส าเร็จ 
ลุล่วงด้วยดี ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ  ถูกต้องตามระเบียบราชการ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่   31  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

      
  ( นายสันติ  มุกดาสนิท ) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 


