
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้มี
คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กร ุงเทพมหานคร เขต 1 รองผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้แทนโรงเรียนตาม
ขนาด จำนวน 4 ขนาด เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบํารุงการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  
เพื ่อต้องการให้การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของทุกโรงเรียนมีความถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 



ที่ ศธ 04231/ 

 
 
   
        ว5742                                                  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
                            อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5  

             ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

        28  ธันวาคม  2563 

เรื่อง  เชิญประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 6 กลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่  247/2563            จำนวน 1 ฉบับ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563   

  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงิน       
บำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง  6 กลุ่ม , ผู้แทน
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ , ใหญ่ , กลาง และขนาดเล็ก ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ที่ 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา  
2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการชุดดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564  เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 1 (บางแวก)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                   
          

 (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 
                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0 2410 2044 ต่อ 503 (นันทกานต์)  
โทรสาร 0 2410 2044 ต่อ 502, 507   
http://www.sesao1.go.th 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ที่  247/2563 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
             ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

................................................. 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดที่จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น   

เพ่ือให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 
      1.   นายสมใจ  วิเศษทักษิณ     ประธานกรรมการ 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1     
      2.   นายศรายุทธ  ธิศรีชัย     รองประธานกรรมการ 
            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
      3.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 1       กรรมการ 

    4.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 2       กรรมการ 
    5.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 3      กรรมการ 
    6.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 4       กรรมการ 
    7.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 5       กรรมการ 
    8.   ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่ี 6       กรรมการ 
    9.   นายเทพพร  อาจเวทย์    กรรมการ 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์   
   10.  นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว     กรรมการ 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง        
   11.  นายวิจิตร  สมบัติวงศ์      กรรมการ 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม       
   12.  นายชัยเดช  ไสยเดช      กรรมการ 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
   13.  นายอุทัย  โทจำปา      กรรมการ 
         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
         ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
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   14.  นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร         กรรมการและเลขานุการ 
            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     15.  นางสาวนิธิมา  สุทธิเมธานันท์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   16.  นางสาวนันทกานต์  ชานันโท       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
                                                                            
 
 
                                                                 (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 
                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
 


