
คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ 
ท่ี  ๑๓๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

------------------------- 

ตามท่ีโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑  และ ๔  ในระหว่างวันท่ี  ๓  -  ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓    และสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๖ – ๗  มิถุนายน 
๒๕๖๓ และประกาศผลการคัดเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนต้องมอบตัวเป็นนักเรียน
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ในวันท่ี ๑๓ ,  ๑๔    มิถุนายน   ๒๕๖๓   ณ  โดมเอนกประสงค์เพื่อให้
การดำเนินการดังกล่าวเกิดความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

วันรับมอบตัว 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ วันท่ี   ๑๓  มิถุนายน       ๒๕๖๓   ระหว่างเวลา   ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ วันท่ี   ๑๔  มิถุนายน       ๒๕๖๓   ระหว่างเวลา   ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทติ   บัวประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกษม   เมาลิทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๕. นางสยุมพร   นาคจรูญ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายปล้ืม   ปรีชา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  

๑. ควบคุม  กำกับ  ดูแล  แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  รวมท้ังแนะนำ  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ  

ให้เป็นที่เรียบร้อย 

๒. พบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช้ีแจงแนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายวิทติ   บัวประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
๓. นายเกษม   เมาลิทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 



๔. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นายประสพชัย   แน่ประโคน  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางสุกัลยา   เสือจำศิลป์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสมาพร   สมสืบ  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๙. นายสาธิต   แสงปิยะ   ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑๐. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู    ผู้ช่วย 
๑๑. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู    ผู้ช่วย 
๑๒. นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 

๑. วางแผนและดำเนินการ  สรุปผลและรายงานการรับมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

๑. นายวิทิต   บัวประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวสมาพร   สมสืบ  ครูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
๓. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู    ผู้ช่วย 
๔. นางชญาภา   คำแหงฤทธิ์  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นายภูวดล   สำลี   ครู    ผู้ช่วย 
๖. นายปราณ์รณ  กาญจนากร  ครู    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์ ครู    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวณภัค   เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 

๑. จัดเอกสารและบัญชีรายช่ือนักเรียนให้กับคณะกรรมการรับรายงานตัวและกรรมการรับมอบตัว 
๒. เขียนรายละเอียดและจัดทำป้ายต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการจัดสถานท่ี 
๓. รับเอกสารจากคณะกรรมการรับรายงานตัวและกรรมการรับมอบตัวพร้อมสรุปจำนวนนักเรียนท่ีมา 

มอบตัวเสนอผู้บริหาร 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดสถานที่ 

๑. นายประสพชัย   แน่ประโคน  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายธีระวฒัน์   เพ็ชร์วารี  ครู    รองหัวหน้า 
๓. นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู    ผู้ช่วย 
๔. นายณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ  ครู    ผู้ช่วย 
๕. นายสมพร   อมรเวช   ครู    ผู้ช่วย 



๖. นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๗. นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
๑. จัดโต๊ะ  เก้าอี้ รับรายงานตัวบริเวณโดมเอนกประสงค์   จำนวน  ๑๐   ชุด 
๒. จัดเก้าอ็ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  จำนวน    ๔๐๐     ตัว 
๓. จัดแท่นพูดและชุดรับแขกในหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

รับรายงานตัวระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี  ๑   วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน   ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๔๕ น 
 ๑.  นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย   ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง   ครู   รองหัวหน้า 
 ๓.  นางสาววิชญาพร   อุ่นมี   ครู   ผู้ช่วย 

๔.  นายสมพร   อมรเวช    ครู   ผู้ช่วย   
๕.  นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสวดิ์   ครู   ผู้ช่วย 

          ๖.  นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๗.  นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวอุมาพร   ขาวแขก   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๐.นางสาวภริตา   โอชารส   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๑.นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 

รับรายงานตัวระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี ๔    วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา   ๐๗.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. 
 ๑.  นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวอาภรณ์   สายจันดี   ครูชำนาญการ  รองหัวหน้า 
 ๓.  นางอารีวรรณ   แน่ประโคน            ครูชำนาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์   ครู   ผู้ช่วย 

๕.  นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม   ครู   ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวญดา   แก้วพาณิชย์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

          ๗.  นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 

๑. รับเอกสารการรับรายงานตัวจากคณะกรรมการเอกสาร 
๒. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีมารายงานตัวพร้อมให้นักเรียนลงลายมือช่ือในเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
๓. ส่งเอกสารการรับรายงานตัวคืนกลุ่มบริหารวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการรับมอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รับมอบตัววันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
 ๑.  นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่   ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล   ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 



 ๓.  นางสาวกัญญารัตน์    ศิลาแยง   ครู   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๑.  นางสุกัลยา   เสือจำศิลป์   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชัย   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
 ๑.  นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ   ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางจิดาภา   จูหว้า    ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นายสมพร   อมรเวช    ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
 ๑.  นายรณกร   ไข่นาค    ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
 ๔.  นางสาวอุมาพร   ขาวแขก   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวโสภิต   สุจิตตกุล   ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
 ๑.  นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสด์ิ   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นายปราณ์รณ   กาญจนากร   ครู   ผู้ช่วย 
 ๔.  นายฉัตรดาว   ฉันทะ    ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวศิริวรรณ   โอริส   ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
 ๑.  นางปาริชาติ   ยมวรรณ   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒.  นางสาววิชญาพร   อุ่นมี   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน   ครู   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวพิชามญช์ุ   กุศล   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์   ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
 ๑.  นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวยุวดี   สุภาเรือง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวพัชรินทร์   โพธิ์ทอง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวลักขณา   ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 

๑. นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี   ครู   หัวหน้า 
๒. นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย   ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 



๓. นางสาวสุรีย์   ทนคง    ครู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวณภัค    เล้ียงช่ังทอง   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๕. นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
 ๑.  นางกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสด์ิ   ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวภริตา   โอชารส   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสุดาพร   ยิ้มสิน       ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีปีท่ี ๑/๑๑ 
 ๑.  นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์   ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นายธีระวัฒน์    เพ็ชร์วารี   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางวรรณวรางค์   ทนงสุทธิ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 

๑. กรรมการหมายเลข ๑   ประสานงานรับเอกสารจากกลุ่มบริหารวิชาการ  และรับเอกสารการรับเงิน 
ต่างๆจากกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน รวมทั้งควบคุมดูและแก้ไขปัญหาในการรับมอบตัวของนักเรียนจน
แล้วเสร็จกระบวนการ  และนำส่งคืนเอกสารท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน     

๒. กรรมการหมายเลข ๑ และ ๒  ตรวจสอบหลักฐาน  ดังนี้ 
๒.๑  ใบมอบตัวนักเรียน 
๒.๒  ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
๒.๓  ระเบียนสะสม 
๒.๔  หนังสือยินยอมรับรองความประพฤตินักเรียน 
๒.๕  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ปพ.๑ ) ฉบับจบหรือใบรับรองผล

การเรียน (ปพ.๗) ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๖  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๗  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ  
๒.๘  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๙  สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ (ในกรณีท่ีไม่สามารถติดตาม

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาได้) 
๒.๑๐ สำเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล ( ในกรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุล)  กรรมการ

หมายเลข ๓ จัดเก็บเอกสารมอบตัว โดยเรียงลำดับ  และสรุปผลการรับมอบตัวของนักเรียนส่งกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ  เอกสารเกี่ยวกับงานปกครองให้ส่งคืนท่ีกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๓. กรรมการหมายเลข ๔ รับเอกสารการเงินจากกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานเพื่อเก็บใบนำฝาก 
เงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและท่ีจัดเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และเขียนใบรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ช่ัวคราว)  ให้กับผู้ปกครองและนำส่ง
เอกสารใบนำฝากท่ีงานการเงินภายในเวลา  ๑๔.๐๐  น.  เพื่องานการเงินจะได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงให้กับผู้ปกครองต่อไป 

๔. กรรมการหมายเลข ๕  รับเอกสารเล่มใบเสร็จรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะอิน  



“ราชานุเคราะห์ ๑” และเก็บเงินจากผู้ปกครอง  จำนวน  ๑๒๐  บาท  พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินของสมาคม ฯ ให้
ผู้ปกครอง  และนำส่งเงิน  พร้อมสรุปรายช่ือผู้จ่ายเงินท่ีห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
เพื่อนำฝากต่อไป 
 

 คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รับมอบตัววันที่   ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
 ๑.  นางสาวรัตนาภรณ์   กาญจนพัฒน์  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒.  นางจิตร์สมา   สมงาม    ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวพิมพ์ธาดา   จำนงบุญรัตน์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวอาภรณ์   สายจันดี   ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 ๕.  นายภูวดล   สำลี    ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
 ๑.  นางกษิรา   ละออ    ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นายศิวกร   กรึงไกร    ครู   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์  ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์   ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
 ๑.  นายเสกสรรค์   สุขมา    ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๕.  นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์   ครู   ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
 ๑.  นางชญาภา   คำแหงฤทธิ์   ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 ๒.  นายภานุพันธ์   จันทร์หอม   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวกัญญา   อินทร์กอง   ครู   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน   ครู   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวณภัค   เล้ียงช่ังทอง   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
          ๑.  นางนงพงา   อิสสอาด    ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวพรทิพย์   อุดร   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓.  นางอารีวรรณ   แน่ประโคน   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวลักขณา   ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย 
 ๕.  นางณัษฐพร   ฮีมวาต์    ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีปีท่ี ๔/๗ 
 ๑.  นายณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ         ครู   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวอริยา   กันทะวงศ์   ครู   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวญดา   แก้วพาณิชย์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    ๕.  นายวีรวัฒน์   ลงผิว    ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 



หน้าท่ี 
๑. กรรมการกมายเลข ๑  ประสานงานรับเอกสารจากกลุ่มบริหารวิชาการ และรับเอกสารการรับเงิน  

จากกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานและกลุ่มบริหารงานบุคคล  ควบคุมดูแลการมอบตัวของนักเรียนจนแล้ว
เสร็จกระบวนการ 

๒. กรรมการหมายเลข ๑ และ ๒ ตรวจหลักฐาน ดังนี้ 
๒.๑  ใบมอบตัวนักเรียน 

          ๒.๒  ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
          ๒.๓  ระเบียนสะสม 
          ๒.๔  หนังสือยินยอมรับรองความประพฤตินักเรียน 

๒.๕  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ปพ.๑ ) ฉบับจบหรือใบรับรองผล
การเรียน (ปพ.๗) ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน  ๑  ฉบับ 

๒.๖  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๗  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ  
๒.๘  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๙  สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ (ในกรณีท่ีไม่สามารถติดตาม

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาได้) 
๒.๑๐ สำเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล ( ในกรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุล)  กรรมการ

หมายเลข ๓ จัดเก็บเอกสารมอบตัว โดยเรียงลำดับ  และสรุปผลการรับมอบตัวของนักเรียนส่งกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ  เอกสารเกี่ยวกับงานปกครองให้ส่งคืนท่ีกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๓. กรรมการหมายเลข ๓ เก็บเอกสารมอบตัว เรียงลำดับ และสรุปผลการรับมอบตัวของนักเรียนส่ง 
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ และระเบียนนักเรียนส่งงานกิจการนักเรียน 

๔. กรรมการหมายเลข ๔ รับเอกสารใบนำฝากเงินจากกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนและท่ีจัดเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลและนำส่งกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕. กรรมการหมายเลข ๕  รับเอกสารเล่มใบเสร็จรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครู     โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑” และเก็บเงินจากผู้ปกครอง  จำนวน  ๑๒๐  บาท  พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินของสมาคม ฯ 
ใหก้ับผู้ปกครอง  และนำส่งเงินพร้อมเอกสารสรุปรายช่ือผู้จ่ายเงินท่ีห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในเวลา  
๑๔.๐๐ น. เพื่อนำฝากต่อไป 
 

๕. คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 
๑. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง    ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางนงพงา   อิสสะอาด   ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
๓. นางปาริชาติ   ยมวรรณ                             ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายฉัตรดาว   ฉันทะ    ครู    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
 ประชุมช้ีแจงนักเรียน  รายละเอียดการปฏิบัติของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และ อี่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการจำหน่ายกระเป๋านักเรียน 
๑. นายธีระวฒัน์   เพ็ชร์วารี   ครู    หัวหน้า 
๒. นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   ครู    รองหัวหน้า 
๓. นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์    ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 



๕. นายธรรมนญู   ระวังใน   เจ้าหน้าท่ีพยาบาล  ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 
 จำหน่ายกระเป๋าให้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ณ บริเวณหอประชุม  
๘๔  พรรษา  ด้านริมน้ำ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นายสาธิต   แสงปิยะ    ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
๒. นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์   ครูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
๓. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์   ครู    ผู้ช่วย 
๔. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม   ครู    ผู้ช่วย 
๕. นายพีระศิลป์   เอกฐิน   ครู    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
 ๑.  จัดเตรียมและควบคุมเครื่องขยายเสียงหอประชุมโดมเอนกประสงค์     และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔  พรรษา 
 ๒.  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนท้ัง ๒ ระดับ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการจำหน่ายชุดพลศึกษา 
๑. นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์   ครู    หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร   ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 
๓. นางวรรณวรางค์   ทนงสุทธิ์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
๑. จำหน่ายชุดพละศึกษาให้กับนักเรียนมอบตัวระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ณ  

บริเวณหอประชุมเอนกประสงค์ 
๒. ดูและและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการจำหน่าย 
๓. ปฎิบิตหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

๑. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์   ครู    หัวหน้า 
๒. นายปล้ืม   ปรีชา    ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 

หน้าท่ี 
๑. ประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบสถานท่ีและรายละเอียดต่าง ๆ ในการรับมอบตัว 
๒. แนะนำวิธีการและขั้นตอนการมอบตัวให้กับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ 
๓. นำตัวอย่างการเขียนใบมอบตัว และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ติดบริเวณหอประชุม  จำนวน  ๕  ชุด 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆในการดำเนินการรับมอบตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
๕. เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุมช้ีแจงการมอบตัวนักเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายเกษม   เมาลิทอง    ครุชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายจตุรพล   แสงอุทัย   พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
๓. นายอรรคพล   เรืองจันทร์   พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 



๔. นายวีนัส   เกิดแก่น    ยาม    ผู้ช่วย 
๕. นายปรีชา    อยู่คง    ยาม    ผู้ช่วย 

 
 
หน้าท่ี 

๑. วางแผนและดำเนินการจัดท่ีจอดรถให้กับผู้ปกครอง 
๒. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและผู้ปกครองท่ีนำรถเข้ามาในโรงเรียนให้เป็นด้วยความเรียบร้อยเป็น 

ระเบียบและปลอดภัย 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ 

๑. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน   ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
๒. นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
๓. นางสาวอริยา   กันทะวงค์   ครู    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวญดา   แก้วพาณิชย์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๗. นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๘. คณะกรรมการนักเรียน       ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
๑. ดูและบริการน้ำด่ืนให้กับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน 
๒. ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและจัดเข้านั่นท่ีเก้าอี้ท่ีจัดเตรียมไว้ 
๓. แนะนำและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก้ผู้ปกครอง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางพรรณี   เกตุถาวร   ครูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน   ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์  ครู    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก   ครู    ผู้ช่วย 

 
หน้าท่ี 

๑. วางแผนการดำเนินการรับเอกสารใบนำฝากเงิน  และการเก็บเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนบางปะอนิ”ราชานุเคราะห์ ๑”   และออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ผู้ปกครองภายใน วันท่ี  ๓  กรกฎาคม  
๒๕๖๓ รวมทั้งนำเงินของสมาคมครูและผู้ปกครองนำฝากเข้าบันชีธนาคารให้เรียบร้อยและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

๒. จัดเก็บใบนำฝากเงินจากผู้ปกครองนักเรียนและดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและนำแจกนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการประเมินผล 
๑. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด   ครู    รองหัวหน้า 



๓. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์   ครู    ผู้ช่วย 

 
หน้าท่ี   

๑. วางแผนการดำเนินการประเมินผลรับมอบตัว และสรุปรายงานผล   
๒. จัดทำรูปเล่มจำนวน  ๓  เล่ม  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยส่งให้งานแผนงาน  จำนวน  ๑  เล่ม   

งานรับนักเรียน  จำนวน  ๑  เล่ม  และเก็บไว้ที่งานประกันคุณภาพการการศึกษา  จำนวน  ๑  เล่ม 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ  เสียสละ   

รอบคอบเพื่อบังเกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี     ๑๒   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
        
 
      (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
  
 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓             

 
ลำดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

ราย 
งาน

ตัว ม.
๑ 

ราย 
งานตัว 

ม.๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่าย
เอก 
สาร 

 
อื่นๆ 

๑ นายวิทิต   บัวประเสริฐ      วิชาการ   เอกสาร 
๒ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      การเงิน 
๓ นายเกษม  เมาลิทอง      ควบคุมนักเรียน 
๔ ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน      ปฏิคม-การเงิน 
๕ นายบัณฑิต  อรุณเสถียร      - 
๖ นางสุยมพร   นาคจรูญ      - 
๗ นายปล้ืม   ปรีชา      ประชาสัมพันธ์ 
๘ นางสาวสมใจ   ไวยนิตย์      - 
๙ นางธนิดา  สิลุจจยานนท์      - 

๑๐ นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่       
๑๑ นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง       
๑๒ นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล       
๑๓ นางอารีวรรณ   แน่ประโคน       
๑๔ นายประสพชัย   แน่ประโคน      จัดสถานที่ 
๑๕ นางสุกัลยา   เสือจำศิลป์      ประเมินผล 
๑๖ นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์      ขายประเป๋า 
๑๗ นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชัย       
๑๘ นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ       
๑๙ จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง      จัดสถานที่ 
๒๐ นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย       
๒๑ นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย       
๒๒ นางสาวโสภิต   สุจิตตกุล       
๒๓ นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ       
๒๔ นางพรรณี   เกตุถาวร      การเงิน 
๒๕ นายสมพร   อมรเวช      สถานที่ 
๒๖ นางจิดาภา   จูหว้า       
๒๗ นางสาวมัณฑนา   สถิตวิบูรณ์       
๒๘ นายอัศวิน   ศรีบัว      ป่วย 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓               

 
ลำดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

ราย 
งานตัว 
ม.๑ 

ราย 
งานตัว 
ม.๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่าย
เอก 
สาร 

 
อื่นๆ 

๒๙ นายรณกร   ไข่นาค       
๓๐ นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย       
๓/ นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี       
๓- นางสาวอุมาพร   ขาวแขก       
๓๓ นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์       
๓๔ นางสาวรัตนาภรณ์   กาญจนพัฒน ์       
๓๕ นางจิตร์สมา   สมงาม       
๓๖ นายชินวัทน์  คณัชธมวัจน์      โสตฯ 
๓๗ นางกษิรา  ลออ       
๓๘ นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน ์       
๓๙ นางสาวอาภรณ์   สายจันดี       
๔๐ นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก      การเงิน 
๔๑ นายภูวดล   สำลี      เอกสาร 
๔๒ นางสาวนัฎฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      ประเมินผล 
๔๓ นายศิวกร   กรึงไกร       
๔๔ นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์      เอกสาร,ประเมินผล 
๔๕ นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์      ประเมินผล 
๔๖ นายเสกสรรค์   สุขมา       
๔๗ นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล       
๔๘ นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สง       
๔๙ นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา       
๕๐ นางชญาภา   คำแหงฤทธิ์      เอกสาร 
๕๑ นางณัษฐพร   ฮีมวาต์       
๕๒ นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์      โสตฯ 
๕๓ นายพีระศิลป์   เอกฐิน      โสตฯ 
๕๔ นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม      โสตฯ 
๕๕ นางสาวกัญญา   อินทร์กอง       
๕๖ นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน       
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ลำดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

ราย 
งานตัว 
ม.๑ 

ราย 
งาน

ตัว ม.
๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่าย
เอก 
สาร 

 
อื่นๆ 

๕๗ นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี       
๕๘ นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย       
๕๙ นางสาวสุรีย์   ทนคง       
๖๐ นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ      ปฏิคม 
๖๑ นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย      เอกสาร 
๖๒ นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา      ปฏิคม 
๖๓ นางจิระฉัตร   สะสมทรัพย์      ประชาสัมพันธ ์
๖๔ นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด       
๖๕ นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสด์ิ       
๖๖ นายปราณ์รณ   กาญจนากร      เอกสาร 
๖๗ นางปาริชาติ   ยมวรรณ      ควบคุมนักเรียน 
๖๘ นายฉัตรดาว   ฉันทะ      ควบคุมนักเรียน 
๖๙ นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์       
๗๐ นางสาวศิริวรรณ   โอริส       
๗๑ นางสาววิชญาพร   อุ่นมี       
๗๒ นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน       
๗๓ นางสาวพิชามญช์ุ   กุศล       
๗๔ นางสาวยุวดี   สุภาเรือง       
๗๕ นางสาวพัชรินทร์   โพธิ์ทอง       
๗๖ นายวีรวัฒน์   ลงผิว       
๗๗ นางนงพงา   อิสสอาด      ควบคุมนักเรียน 
๗๘ นางสาวพรทิพย์   อุดร       
๗๙ นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ       
๘๐ นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์      ปฏิคม 
๘๑ นายสาธิต   แสงปิยะ      โสตฯ 
๘๒ นางสุดาพร   ยิ้มสิน       
๘๓ นายศุภมงคล   อินทร์สนอง      ควบคุมนักเรียน 
๘๔ นางกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสด์ิ       

 

 

 



 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓               

 
ลำดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

ราย 
งานตัว 
ม.๑ 

รายงาน
ตัว ม.

๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่าย
เอก 
สาร 

 
อื่นๆ 

๘๕ นางสาวสมาพร   สมสืบ      เอกสาร, อำนวยการ 
๘๖ นางสาวภริตา   โอชารส       
๘๗ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์      จัดสถานที่ 
๘๘ นายสมัคร   น้อยสกุล      ลาออก 
๘๙ นายธีระวฒัน์   เพ็ชร์วารี      สถานที,่ขายประเป๋า 
๙๐ นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร      จำหน่ายขุดพละ 
๙๑ นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น      จำหน่ายชุดพละ 

 ๙๒ นางวรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ ์      จำหน่ายชุดพละ 
 ๙๓ นายณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ      จัดสถานที่ 
 ๙๔ นางสาวอริยา   กันทะวงค์      ปฏิคม 
๙๕ นางสาวมนต์ทิพา   สันติตรานนท์      การเงิน 
๙๖ นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ       
๙๗ นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์      ปฏิคม 
๙๘ นางสาวญดา   แก้วพานิชย์      ปฏิคม 
๙๙ นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์      จำหน่ายประเป๋า 

๑๐๐ นางสาวลักขณา   ภาคโภคี       
๑๐๑ นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข      จำหน่ายชุดพละ 
๑๐๒ นางสาวณภัค   เล้ียงช่ังทอง      เอกสาร 
๑๐๓ นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์      เอกสาร 
๑๐๔ นายจตุรพล   แสงอุทัย      จราจร 
๑๐๕ นายอรรคพล   เรืองจันทร์      จราจร 
๑๐๖ นายวีนัส   เกิดแก่น      จราจร 
๑๐๗ นายปรีชา  อยู่คง      จราจร 
๑๐๘ นายธรรมนญู   ระวังใน      จำหน่ายประเป๋า 
 


