คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๑๔๒ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
………………………………………………………
เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และ
การบริการจัดการทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อีกทั้งการรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิ น ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย สิ่งที่เป็นอันตราย และรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ
รองประธาน
๓. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
.
๖. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
๑๐. นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชํานาญการ
กรรมการ
๑๑. นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ให้คําปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๒. สนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรรมการ
๖. นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ
กรรมการ

๙. นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
๑๐.นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
๑๐.นายประสพชัย แน่ประโคน
๗. นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี
หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ครู
ครู
ครู ชำนาญพิเศษ
ครู ชำนาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประชุมวางแผนดำเนินงาน
กำกับดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละห้องเพื่อประสานงานการดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องต่าง ๆ
ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการรับผิดชอบห้องสำนักงาน / ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ
ลำดับที่
ห้อง
ผู้รับผิดชอบดูแล
หมายเหตุ
อาคาร ๑
หัวหน้าอาคาร นายเกษม เมาลิทอง
รองหัวหน้าอาคาร นายศิวกร กรึงไกร
๑ ห้องราชาวดี
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวกัลพัตร์ เสรีชัย
๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
๔ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
อาคาร ๒
หัวหน้าอาคาร นายศุภมงคล อินทร์สนอง
รองหัวหน้าอาคาร นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
๕ กิจการนักเรียน
นายฉัตรดาว ฉันทะ
๖ ห้องพยาบาล
นางสาวภิรมภรณ์ ใจหนักแน่น
๗ ห้องธนาคารโรงเรียน
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
๘ ห้องประกันคุณภาพ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
๙ ห้อง Gifted ม.๑
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
๑๐ ห้อง Gifted ม.๒
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
๑๑ ห้อง Gifted ม.๓
นางสาวสมาพร สมสืบ
๑๒ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
๑๓ ห้องสำเนาเอกสาร
นางสาวธิดารัตน์ ภาคไพรศรี
๑๔ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
นายธนกฤษ ว่องธัญญาภรณ์
๑๕ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
นายพิทยา ขุนน้อย
๑๖ ห้องคอมพิวเตอร์๓
นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น
นางสาวพัชรี บัวอาจ
๑๗ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔
นางสาวชญาภา ลีวรรณ

๑๘
๑๙

ห้องคอมพิวเตอร์ ๕
ห้อง ๒๒๗

นายพีระศิลป์ เอกฐิน
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
อาคาร ๓
หัวหน้าอาคาร นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
รองหัวหน้าอาคาร นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
๒๐ ห้อง ๓๑๑
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
๒๑ ห้อง ๓๑๒
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี
๒๒ ห้อง ๓๑๓
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
๒๓ ห้อง ๓๑๔
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
๒๔ ห้อง ๓๒๑
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
๒๕ ห้อง ๓๒๒
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
๒๖ ห้อง ๓๒๓
นางจิตร์สมา สมงาม
๒๗ ห้อง ๓๒๔
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
๒๘ ห้อง ๓๓๑
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
๒๙ ห้อง ๓๓๒
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ (หัวหน้า)
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
๓๐ ห้อง ๓๓๓
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน
๓๑ ห้อง ๓๓๔
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
๓๒ ห้อง ๓๓๕
นางจิดาภา จูหว้า
นายชยกร อมรเวช
๓๓ ห้อง ๓๓๖
นางพรรณี เกตุถาวร
๓๔ ห้อง ๓๑๕
นางทุเรียน ไวยบุรี
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
๓๕ ห้อง ๓๑๖
นางสาวปัทมา กรีถาวร
นายอัศวิน ศรีบัว
อาคาร ๔
หัวหน้าอาคาร นางนงพงา อิสสอาด
รองหัวหนาอาคาร นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
๓๖ ห้องสมุด
นางนงพงา อิสสอาด
๓๗ แนะแนว ๑
นางสาวนาฎศิลป์ คชประเสริฐ
๓๘ แนะแนว ๒
นางสาวพรทิพย์ อุดร
๓๙ ห้องโสตฯ
นางสาวพัชรี บัวอาจ
๔๐ ห้อง ๔๑๓
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
๔๑ ห้อง ๔๑๔
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
๔๒ ห้อง ๔๑๕
นางสาวศิริวรรณ โอริส
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
๔๓ ห้อง ๔๑๖
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์

วิทย์ ๑
E-learning สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
วิทย์ ๗
วิทย์ ๖ ฟิสิกส์
วิทย์ ๕ ชีววิทยา
วิทย์ ๔ เคมี
E-learning สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้องพักครูคณิตศาสตร์

ห้องภาษาเกาหลี
ห้องภาษาญี่ปุ่น
ห้องภาษาจีน

๔๔
๔๕
๔๖

ห้อง ๔๑๗
ห้อง ๔๑๘
ห้อง ๔๒๑

๔๗
๔๘

ห้อง ๔๒๒
ห้อง ๔๒๓

๔๙

ห้อง ๔๒๔

๕๐

ห้อง ๔๒๕

๕๑

ห้อง ๔๒๖

๕๒

ห้อง ๔๒๗

นางสาววิชญาพร อุ่นมี
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
นายวันเฉลิม อุลิต
นางสาวโสภิต สุจิตกุล
นางสาวรวิพรรณ โชคสมบัติ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
นายประสพชัย แน่ประโคน
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ (หัวหน้า)
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
นางสาวปรีญาภัทร ดีสวัสดิ์
อาคาร ๕

หัวหน้าอาคาร นายปลื้ม ปรีชา
รองหัวหน้าอาคาร นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
๕๓ ห้อง ๕๑๑
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
๕๔ ห้อง ๕๑๒
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
๕๕ ห้อง ๕๑๓
นายปราณ์รณ กาญจนากร
๕๖ ห้อง ๕๑๔
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
๕๗ ห้อง ๕๑๕
นางสาวนปภา ไต่เป็นสุข
๕๘ ห้อง ๕๑๖
นายเสกสรร สุขมา
๕๙ ห้อง ๕๑๗
นายภูวดล สำลี
๖๐ ห้อง ๕๑๘
นายชยกร อมรเวช
๖๑ ห้อง ๕๒๑
นายนัฐวุฒิ สายันต์
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
๖๒ ห้อง ๕๒๒
นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

ห้อง ๕๒๓
ห้อง ๕๒๔
ห้อง ๕๒๕
ห้อง ๕๒๖
ห้อง ๕๒๗
ห้อง ๕๒๘

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นางกัญญาชัญญ์ เหมือนเตย
นายปลื้ม ปรีชา
นางสาวสุรีย์ ทนคง
นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์

ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องพักครู
ห้องจริยธรรม
ห้องพักครู
E-learning สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ห้อง Gifted ม.๔
ห้อง Gifted ม.๕
ห้อง Gifted ม.๖
ห้องพักครู
E-learning สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่

ห้อง

ผู้รับผิดชอบดูแล
อาคารฝึกงาน / อาคารพิเศษ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
นางสาวญดา แก้วพานิชย์
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี
นางสาวเมธาวี จันรทรประภา
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
นางสาวอริยา กันทะวงศ์
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

คหกรรม ๑
คหกรรม ๒
เกษตร ๑
การงาน ๑

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๗๙
๘๐

การงาน ๒
การงาน ๓
ห้องอุตสาหกรรม
โรงอาหารมงคลบพิตร
หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษา
โรงอาหารหอประชุม
นางสาวญดา แก้วพานิชย์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา
ห้องพักครูพละศึกษา
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
หอประชุมอเนกประสงค์ นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

โดมราชาวดีภิรมณ์
ห้องประชุมเพชรราชา
ห้องสีฟ้า
ห้องศิลปะ ๑

๘๕
๘๖

ห้องศิลปะ ๒
ห้องดนตรีสากล

๘๗
๘๘
๘๙

ห้องดนตรีไทย
อาคารสำนักงานคนงาน
ป้อมยาม

๗๘

นายฮาซัน เดชเสถียร
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นางสาวกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
นางสุดาพร ยิ้มสิน
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
นายเกษม เมาละทอง
นางสาวภริตา โอชารส
นางสาวสมาพร สมสืบ
นายประสพชัย แน่ประโคน
นายวีนัด เกิดแก่น

หมายเหตุ

อาคารเพชรน้ำหนึ่ง

หน้าที่
๑. จัดระเบียบของห้องในการวางวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก สื่อการเรียน
การสอนให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
๒. ปรับซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องที่ชำรุด โดยประสานงานกับงานอาคารสถานที่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ดูแลทำความสะอาดห้องให้สะอาดตลอดเวลา
๔. จัดทำกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรม ๕ ส ของทุกสัปดาห์
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
เสียสละ รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน และทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

