
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน 
     และเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนได้ก ำหนดเปิดภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔  
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนจึงประกำศวันรับหนังสือ
เรียน อุปกรณ์กำรเรียนและเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ” ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  วันที่ ๒ – ๓  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๒, ๓, ๕ และ ๖ ณ  โดมรำชำวดีภิรมย์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ  
  นายวิทิต   บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ วำงแผน ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ   
                  

คณะกรรมการด าเนินงาน  
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำน กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                                                                                                           
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร             
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                                                                            
  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 



-๒- 
  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่ ๑.  ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
  ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
  ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
                         อ ำนวยกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
 หน้ำที่   ๑.  จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับแจกหนังสือบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ จ ำนวน ๑๑ชุด และเก้ำอ้ีส ำหรับ 
       นักเรียนจ ำนวน ๑๑ แถว แถวละ ๑๐ ตัวโดยเว้นระยะห่ำง ๒ เมตร 
  ๒.  ท ำควำมสะอำด ฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ก่อนและหลังกำรแจกหนังสือเรียน 
  ๓. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมชุดหนังสือเรียน 
  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำยสมพร   อมรเวช  คร ู   กรรมกำร 
  นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร     
  นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นักศึกษำวิชำทหำร 
  นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
 หน้ำที่ ๑.  จัดชุดหนังสือเรียนและน ำส่งครูที่ปรึกษำบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ ในวันที่ ๒ และ ๓ มิถุนำยน 
       ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๒. จดัท ำเอกสำรลงทะเบียนรับหนังสือเรียน วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ม.๑ และ ม. ๔ 
        วันที่ ๒ – ๓  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ 



-๓- 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 

  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร             
  นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี             คร ู     กรรมกำร  
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู      กรรมกำร 
  นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู     กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน       กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้ำที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนในโดมรำชำวดีภิรมย์   ให้มีระเบียบพร้อมกับอธิบำยขั้นตอนกำรรับ              
      หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียนและเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
  ๒. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง  บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์  
  ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
                    นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
                    นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร 
                    นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
           นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
  ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการด าเนินการแจกหนังสือเรียน สมุด และเงินอุดหนุนฯ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ วันเสาร์ที ่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑  
  ๑. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ คร ู    
  ๒. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ คร ู
 
 



-๔- 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ วันอาทิตย์ ที ่๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ 

๑. นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล คร ู
๒. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์  ครูผู้ช่วย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ วันพุธที ่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑  

๑. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร 
๒. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๒  
๑. นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู    
๒. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย      

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๓  
๑. นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    
๒. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๔  
๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู                        
๒. นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย                                                 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๕                                             
      ๑. นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร   
       ๒. นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๖  

๑. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู    
๒. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๗  
๑. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร   

      ๒.  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  ครู    
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๘  

๑. นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก ครู      
      ๒.  นำงสำวยุวดี   สุภำเรอืง  ครูผู้ช่วย 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๙   

๑. นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู      
๒. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑๐  
๑. นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย    
๒. นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย                                 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑๑  
๑. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู  
๒. นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   



-๕- 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วันพุธที ่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑  

๑. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  
๒. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๒  
๑. นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น คร ู
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร คร ู     

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๓  
๑. นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
๒. นำงสำวสุรีย์    ทนคง   ครู ช ำนำญกำร     

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๔  
๑. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู    
๒. นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวัสดิ์  ครู  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๕  
๑. นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก คร ู
๒. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู                                     

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๖  
๑. นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     
๒. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย      

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๗  
๑. นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร คร ู
๒. นำงสำวชุลีกร  เพชรทองบุญ คร ู   

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๘  
๑. นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร 
๒. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู            

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๙  
๑. นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย  
๒. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย                 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑๐  
๑. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย  
๒. นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง   

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑๑ 
๑. นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ คร ู  
๒. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์  ครูผู้ช่วย   

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ วันพฤหัส ที ่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔   ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑  

๑. นำยภูวดล   ส ำลี   ครู     
๒. นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        คร ู



-๖- 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒  
๑. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร 
๒. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู       

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๓  
๑. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  คร ู

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๔  
๑. นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   
๒. นำยศิวกร     กรึงไกร  คร ู

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๕  
๑. นำยวันเฉลิม   อุลิต  ครู   
๒. นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู         

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๖  
๑. นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู    
๒. นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๗  
๑. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู  
๒. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ วันพฤหัส ที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  
๑. นำยสมพร   อมรเวช   คร ู
๒. นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี  ครูผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒  
๑. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล ครู               

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๓  
๑. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร 
๒. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๔  
๑. นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู
๒. นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล  ครู        

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๕  
๑. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
๒. นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู   

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๖  
๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู 
๒. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง 



-๗- 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๗     
๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   ครู ช ำนำญกำร 
๒. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย             

 หน้ำที่  ๑. รับรำยงำนตัวนักเรียนในที่ปรึกษำ แจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน  
                ๒. จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว พนักงำนบัญชี  กรรมกำร 
  นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. ด ำเนินกำรเตรียมเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้ครูที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู   กรรมกำร 
  นำวสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร   
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครูและบุคลำกรฯที่เข้ำมำใน 
     บริเวณโรงเรียน  ให้ เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด  ของ              
     เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
  นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร                  
           นำยวีนัส  เกิดแก่น  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร  
                    นำยปรีชำ  อยู่คง   เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร                      
  นักศึกษำวิชำทหำร                กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   วำงแผน อ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรและผู้ปกครองที่น ำรถเข้ำมำในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเป็น  
 ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 



-๘- 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

  นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู   ประธำนกรรมกำร                  
  นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย        กรรมกำร 
  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร       
    หน้ำที่ ๑. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
  ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยบันทึกภำพ จัดเก็บภำพที่ส ำคัญของงำน 
  ๓. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล รำยงำนเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๓ เล่ม เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ 
ทำงรำชกำร 
    สั่ง    ณ วันที่  ๒๓  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการล าดับขั้นตอนการด าเนินการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ โดมราชาวดีภิรมย์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

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

 วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
  ๐๘.๐๐ น.  -   รับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
                                    -   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน  
          -  ด ำเนินรับมอบตัวและแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียนและเงินอุดหนุน              
            ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
  ๐๘.๐๐ น.  -   รับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
                                    -   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน  
          -  ด ำเนินรับมอบตัวและแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียนและเงินอุดหนุน              
            ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

 วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
  ๐๙.๐๐ น.  -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
         -  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียนด ำเนินกำรแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน               
            และเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.    
                    ๑๒.๓๐ น.   -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
                                     -  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียนด ำเนินกำรแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน               
            และเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

 วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
  ๐๙.๐๐ น.   -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
          -   ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียนด ำเนินกำรแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน               
            และเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.    
                    ๑๒.๓๐ น.   -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
           -  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียนด ำเนินกำรแจกแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน               
            และเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

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

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


