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การดําเนินการของโครงการรับสมัครนักเรียนในปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารเลมนี้
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายธุรการ-การเงิน (งานการเงินและบัญชี) โรงเรียนมารียอนุสรณ
************************************************************************
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การจั ดทํ า โครงการรั บ สมัครนักเรีย น มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) เพื่อ ประชาสัม พัน ธขอมู ล
ขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผานทางเว็บไซตโรงเรียน วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธ
โรงเรีย นในโอกาสตางๆ 2) เพื่อเผยแพร ขอมู ลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
ชุมชนและหนวยงานตางๆ 3) เพื่อใหมีรายไดจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 4) เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก
การติดตามและประเมินผล 1) แบบสรุปรายไดจากการรับสมัครนักเรียน 2) แบบรายงาน
สถิติ รายรับ - รายจาย เปรียบเทียบปกอน
ประโยชน ที่คาดว า จะได รับ คือ โรงเรีย นมารียอนุส รณ มีเว็บ ไซตป ระชาสัมพันธขอมูล
ข า วสารและกิ จ กรรมโรงเรี ย นที่ ทั น สมั ย ทั น ต อ เหตุ ก ารณ แ ละเป น ป จ จุ บั น ตลอดจนมี สื่ อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
ชุมชนและหนวยงานตางๆ และโรงเรียนมีรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
โครงการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561 พบวา มีจุดเดน 1) สามารถนําขอมูลไปใชใน
การบริหารการจัดการงานดานการบริการของสถานศึกษาได 2) สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนใน
การพั ฒ นาตนเองและนํ า เสนอแก ผู ที่ จ ะต อ งใช ขอ มู ล ตามความเหมาะสม 3) สถานศึ ก ษาจะได
ประโยชนจากการสรุปผลเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารใหบรรลุตามเปาหมาย
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โครงการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561 สรุปผลการดําเนินการ ดังตอไปนี้

ที่

วัตถุประสงคโครงการ

1. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร
และกิจกรรมของโรงเรียนผานทาง
1 เว็บไซตโรงเรียน วารสาร แผนพับ
และปายประชาสัมพันธโรงเรียนใน
โอกาสตางๆ
เพื่อเผยแพร ขอมูลขาวสาร สงเสริ ม
2 ความสัมพั นธ อันดี ระหว างโรงเรียน
ชุมชนและหนวยงานตางๆ
เพื่อใหมีรายไดจากการจัดการศึกษา
3 เพิ่มขึ้น
เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการ
4 ประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย
และสื่อสารการตลาดเชิงรุก
2. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและกิจกรรมผานทาง
เว็ บ ไซต โ รงเรี ย น วารสารแผ น พั บ
และปายประชาสัมพันธโรงเรียนใน
โอกาสตาง ๆ ในระดับดี
2. โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูล
ขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดี
ระ หว า งโ ร งเ รี ยน ชุ ม ช นแ ล ะ
หนวยงานตางๆ ในระดับดี

สภาพ
ความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ

√

√

√

√

√

√

ผลการดําเนินการ

ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารงาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียนผานทาง
เว็บไซตโรงเรียน แผนพับ และปาย
ประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน
ชุมชน และหนวยงานตางๆ
โรงเรียนไดรับรายไดจากการ
จัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมี
นักเรียนใหมมาสมัครอยางตอเนื่อง
ระบบงานประชาสัมพันธไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ผานทางเว็บไซตโรงเรียน
แผนพับ และปายประชาสัมพันธ
ในระดับดี
โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลแก
ชุมชนและหนวยงานตางๆ ในระดับดี
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สภาพ
ความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ
ที่
วัตถุประสงคโครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
3. โรงเรี ย นมี ร ายได จ ากการจั ด √
โรงเรียนไดรับรายไดจากการ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
จัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมารียอนุสรณ มีเว็บไซต
โรงเรีย นมารียอนุสรณ มีเว็บไซต
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ประชาสั ม พั น ธ ข อมู ล ข า วสารและ
กิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันตอ
กิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัยตลอดจน
เหตุการณ และเปนปจจุบัน
มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ ห ลากหลาย √
สามารถเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร
ส งเสริ มความสั มพั นธ อั นดี ระหว าง
โรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ

3. งบประมาณ
งบประมาณที่กําหนดไวในโครงการ
งบประมาณที่จายจริง

100,000
41,657

บาท
บาท
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โครงการรับสมัครนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนที่ชําระเงินคาลงทะเบียนนักเรียนใหมและจํานวนเงินที่ชําระ
ของปการศึกษา 2561 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น

จํานวนเงินที่ชําระ

นักเรียน นักเรียน รอยละ
ทั้งหมด
ใหม

จํานวน
นักเรียนใหม

คาลงทะเบียน
นร.ใหม/คน

รวมเงิน

เตรียม
อนุบาล

56

56

100

56

ไมไดเรียกเก็บ

ไมไดเรียกเก็บ

อนุบาล 1

160

160

100

160

500

80,000

อนุบาล 2

217

51

23.50

51

500

25,500

อนุบาล 3

254

29

11.42

29

500

14,500

รวม

687

296

43.09

296

500

148,000

จากตารางที่ 1 พบวา ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น
687 คน โดยสามารถแยกเปนนักเรียนมาสมัครใหม จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 43.09 ซึ่งได
ชําระเงินคาลงทะเบียนนักเรียนใหม จํานวน 296 คน จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม
148,000 บาท โดยสามารถแยกตามระดับชั้น ดังนี้คือ ระดับชั้นเตรียมอนุบาลมีจํานวนนักเรียนใหม
56 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมไดมีการเรียกเก็บคาลงทะเบียนนักเรียนใหม ระดับชั้นอนุบาล 1 มี
จํา นวนนักเรีย นใหม 160 คน คิดเปน รอยละ 100 จํานวนเงิน ที่ชําระคาลงทะเบีย นนักเรีย นใหม
80,000 บาท ระดับชั้นอนุบาล 2 มีจํานวนนักเรียนใหม 51 คน คิดเปนรอยละ 23.50 จํานวนเงินที่
ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 25,500 บาท และระดับชั้นอนุบาล 3 มีจํานวนนักเรียนใหม 29 คน
คิดเปนรอยละ 11.42 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 14,500 บาท
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนที่ชําระเงินคาลงทะเบียนนักเรียนใหมและจํานวนเงินที่ชําระ
ของปการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น

จํานวนเงินที่ชําระ

นักเรียน นักเรียน รอยละ
ทั้งหมด
ใหม

จํานวน
นักเรียนใหม

คาลงทะเบียน
นร.ใหม/คน

รวมเงิน

ป.1

338

94

27.81

94

100

9,400

ป.2

332

31

9.34

31

100

3,100

ป.3

345

14

4.06

14

100

1,400

ป.4

341

20

5.87

20

100

2,000

ป.5

340

15

4.41

15

100

1,500

ป.6

347

8

2.31

8

100

800

รวม

2,043

182

8.91

182

100

18,200

จากตารางที่ 2 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,043 คน โดย
สามารถแยกเป น นั ก เรี ย นมาสมั ค รใหม จํ า นวน 182 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 8.91 ซึ่ ง ได ชํ า ระเงิ น
คาลงทะเบียนนักเรียนใหม จํานวน 182 คน จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 18,200
บาท โดยสามารถแยกตามระดับชั้น ดังนี้คือ ระดับชั้น ป.1 มีจํานวนนักเรียนใหม 94 คน คิดเปน
รอยละ 27.81 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 9,400 บาท ระดับชั้น ป.2 มีจํานวน
นักเรียนใหม 31 คน คิดเปนรอยละ 9.34 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 3,100 บาท
ระดับชั้น ป.3 มีจํานวนนักเรียนใหม 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียน
นักเรียนใหม 1,400 บาท ระดับชั้น ป.4 มีจํานวนนักเรียนใหม 20 คน คิดเปนรอยละ 5.87 จํานวน
เงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 2,000 บาท ระดับชั้น ป.5 มีจํานวนนักเรียนใหม 15 คน คิด
เปนรอยละ 4.41 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 1,500 บาท และระดับชั้น ป.6 มี
จํานวนนักเรียนใหม 8 คน เปนรอยละ 2.31 จํานวนเงินที่ชําระลงทะเบียนนักเรียนใหม 800 บาท

7
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนที่ชําระเงินคาลงทะเบียนนักเรียนใหมและจํานวนเงินที่ชําระ
ของปการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น

จํานวนเงินที่ชําระ

นักเรียน นักเรียน รอยละ
ทั้งหมด
ใหม

จํานวน
นักเรียนใหม

คาลงทะเบียน
นร.ใหม/คน

รวมเงิน

ม.1

185

47

25.41

47

100

4,700

ม.2

121

2

1.65

2

100

200

ม.3

123

3

2.44

3

100

300

รวม

429

52

12.12

52

100

5,200

จากตารางที่ 3 พบวา ในระดับชั้นมัธยมตอนตน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 429 คน โดย
สามารถแยกเป น นั ก เรี ย นมาสมั ค รใหม จํ า นวน 52 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 12.12 ซึ่ ง ได ชํ า ระเงิ น
คาลงทะเบียนนักเรียนใหม จํานวน 52 คน จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 5,200 บาท
โดยสามารถแยกตามระดับชั้น ดังนี้คือ ระดับชั้น ม.1 มีจํานวนนักเรียนใหม 47 คน คิดเปนรอยละ
25.41 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 4,700 บาท ระดับชั้น ม.2 มีจํานวนนักเรียนใหม
2 คน คิดเปนรอยละ 1.65 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 200 บาท และระดับชั้น ม.3
มีจํานวนนักเรียนใหม 3 คน เปนรอยละ 2.44 จํานวนเงินที่ชําระคาลงทะเบียนนักเรียนใหม 300 บาท

ภาคผนวก

แผนงานตามโครงสราง
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561

ลําดับที่4
ปการศึกษา2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ รับสมัครนักเรียน ป 2561
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝายธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
ใหม
ตอเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธโรงเรียน ถือเปนอีกหนึ่งในการนําขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหว
ตางๆ ภายในโรงเรียน ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขอมูล
ขาวสารและเกร็ดความรูตางๆ ประชาสัมพันธและเผยแพรใหชุมชนทราบกอใหเกิดความรูและความ
เขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ
กัน ในการพัฒนาแกไขปญหาการจัดการศึกษาและภารกิจตางๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดีและ
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนมารียอนุสรณ จึงจัดทําโครงการประชาสัมพันธ รับสมัครนักเรียน ป
2561 เพื่อประโยชนทางดานความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชนรวมถึงยังชวยในเรื่องของ
การสงเสริมและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาดเชิงรุกอีกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผานทางเว็บไซตโรงเรียน
วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ
2.2 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ
2.3 เพื่อใหมีรายไดจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

2.4 เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสรางเครือขาย และสื่อสารการตลาด
เชิงรุก
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมผานทางเว็บไซต
โรงเรียน วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ ในระดับดี
3.1.2 โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนชุมชนและหนวยงานตางๆในระดับดี
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนมารียอนุสรณ มีเว็บไซตประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียน
ที่
ทันสมัย ทันตอเหตุการณและเปนปจจุบัน ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนชุมชน
และหนวยงานตางๆ
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ลําดับ
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ
1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
1.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ในการดําเนินการ
2. ขั้นดําเนินการ (D : DO)
2.1 กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา
2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ รับสมัครนักเรียน ป
2561

ระยะเวลา

1–25 ธ.ค. 60

20 - 25 ธ.ค.
60
1ม.ค.61–30
เม.ย.61

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

100,000

ม.ปยะนุช
ม.สมาพร
ม.อัจฉรา
ม.ศรินนา
ม.ปุณณิศา
ม.ศุภลักษณ
ม.ปยะนุช
ม.สมาพร
ม.อัจฉรา
ม.ศรินนา
ม.ปุณณิศา
ม.ศุภลักษณ

ลําดับ
กิจกรรม
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล(C :
CHECK)
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
3.2 ปรับปรุงและแกไข
4.

ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
4.2 วิเคราะหผลการดําเนินงาน

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 100,000 บาท
รวม 100,000 บาท

ระยะเวลา

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1 มิ.ย.61-31
ก.ค.61

1 มิ.ย.61-31
ก.ค.61

ม.อัจฉรา

ม.อัจฉรา

5.2 งบจัดหา - บาท

6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ธันวาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
7. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. แบบสรุปรายไดจากการรับสมัครนักเรียน ป 2561
2. แบบรายงานสถิติ รายรับ - รายจาย เปรียบเทียบปกอน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนมารียอนุสรณ มีเว็บไซตประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่
ทันสมัย ทันตอเหตุการณและเปนปจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพร
ขอมูลขาวสารสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนชุมชนและหนวยงานตางๆ
2. โรงเรียนมีรายไดจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ รับสมัครนักเรียน ป 2561
หนวยงาน การเงินและบัญชี ฝายธุรการ – การเงิน

ลําดับที่

รายการ

ขอกําหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/คุณภาพ

ราคาตอ จํานวน
หนวย
หนวย
บาท ส.ต

คาวัสดุ
1.1 คาเอกสารดําเนินการ สํารองดําเนินการ
2
คาใชสอย
2.1 คาอาหาร
สํารองดําเนินการ
3
คาตอบแทน
3.1 วิทยากร
4
คายานพาหนะ
4.1 คาเดินทางและที่พัก สํารองดําเนินการ
รวมประมาณคาใชจาย (หนึ่งแสนบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท

1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ100,000
ผูเสนอ

90,000
5,000

5,000
100,000

บาท งบจัดหา..........................................บาท
ผูพิจารณา

.................................................
..................................................างสาว
อัจฉรา เคยพุดซา)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

หมาย
เหตุ

ผูเห็นชอบ

ผูอนุมัติ

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

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

คําสั่งโรงเรียนมารียอ นุสรณ
ที่ 127 / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561

ด ว ยโรงเรี ย นมารี ย อ นุ ส รณ ได จั ด ทํ า โครงการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จําหนายใบสมัคร รับสมัคร และมอบตัวนักเรียนใหม ประจําปการศึกษา 2561
เพื่อใหการดําเนินการโครงการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561 เปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายที่ปรึกษา
1. นายสุรชัย เจริญพงศ
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
2. นางสาวจํานันท ไพรงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
3. นางสาวสุภารัตน เหลืองรัตนวิมล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
4. นายสมบัติ พิมพจันทร
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
5. นางพิศมัย นพคุณ
ผูชวยผูอํานวยการฝายอภิบาลและแพรธรรม
6. นางภริตพร นวลเทา
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
7. นางปยะนุช สังขทองหลาง
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน
8. นายจตุพล ออนสีทัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวพรทิพย สะอาดรัมย
หัวหนาฝายปฐมวัย
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย ความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร / จําหนายใบสมัคร / รับสมัคร ตรวจเอกสารหลักฐานการ
สมัคร
หองธุรการ
1. นางปุณณิศา
นพคุณ
2. นางสาวชณุตพร
เกตุเพชร
มีหนาที่ จัดเตรียมเอกสารการสมัคร / จําหนายใบสมัคร / รับสมัครนักเรียนใหม ตรวจ
เอกสารหลักฐานกรอกขอมูลใบสมัครนักเรียนใหม ลงโปรแกรมรับสมัครนักเรียน ( MAS SCHOOL)
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับฝายการเงินในการรับชําระคาธรรมเนียมไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กอนวัน
มอบตัวของนักเรียนใหม
หองธุรการ
1. นางปยะนุช
สังขทองหลาง
2. นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา
3. นางสาวสมาพร วาปกัง
4. นางสาวศรินนา แกวสีเคน
มีหนาที่ รับชําระเงิน / มอบตัวนักเรียนใหม และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
ขอใหคณะครูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
( นางสาวจํานันท ไพรงาม )
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

จํานวนนักเรียน
ปการศึกษา 2561

สรุปรายจาย
โครงการรับสมัครนักเรียน
ปการศึกษา 2561

