
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี   ๑๙๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยของหลักกำรจัดกำรศึกษำให้ 

ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและสติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถอยู่ ร่ วมกับ ผู้อื่ น ไ ด้อย่ ำ งมีควำมสุข  อำ ศัยอ ำนำจพระรำชบัญญั ติระ เบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๙(๑) และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗มำตรำ ๒๗ (๑) และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ลงวันท่ี ๑๐ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๐เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยัง คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ (๑), (๒), (๓) และ (๔) จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

นำยประจวบโชค สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
วำ่ท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
นำยวิทิต บัวประเสริฐ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
นำยปล้ืม ปรีชำ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
นำยเกษม เมำลิทอง    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตำม ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ  
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำร ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
 ๓. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแต่ละระดับช้ัน  
 ๔. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก แก่คณะท ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ   
 พิจำรณำ แก้ไขปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน  



-๒- 
คณะกรรมการทีมสนับสนุน (ทีมประสาน) 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์ อุดร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยนงพงำ อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู   กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตยำ นำคกล่ัน  ครู   กรรมกำร 
นำยวันเฉลิม อุลิต   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำร ี   ครู   กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู   กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์   สุขมำ   ครู กรรมกำร 
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
นำงปำริชำติ ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล   ครู   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำท่ี ๑. ปฏิบัติงำนในฐำนะบุคลำกรหลักในกำร ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำร ด ำเนินงำนและหน่วยงำนอืน่ ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. จัดท ำเอกสำร เครื่องมือท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนรบัผิดชอบในกำรจัด ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร  
๔. จัดประชุมปรึกษำหำรือคณะกรรมกำรร่วมกันอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

 
คณะกรรมการทีมท า  

คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
นำงนงพงำ  อิสสอำด   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำระดับ  
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์   คร ู   รองหัวหน้ำระดับ  
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ  ครผูู้ช่วย   รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ม.๑/๑  นำยวิทิต    บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
  นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู  



-๓- 
ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
 นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   
ม.๑/๓ นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์  ครู ช ำนำญกำร  
 นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.๑/๔  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู

ม.๑/๕ นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู
 นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๖ นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ คร ู     

 นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู

ม.๑/๗  นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครผูู้ช่วย    

 นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   

ม.๑/๘  นำยปล้ืม   ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย  

ม.๑/๙ นำยพีระศิลป์    เอกฐิน  คร ู     

 นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย   

ม.๑/๑๐ นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู    

  นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู

ม.๑/๑๑ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ           ครู ช ำนำญกำร   

        นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง 
 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำระดับ  
นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย  คร ู   รองหัวหน้ำระดับ  

นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง   ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ม.๒/๑ นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร    

ม.๒/๒ นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู                        

 นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย            

ม.๒/๓  นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    

          นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย     

 



-๔- 
ม.๒/๔  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู     

          นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย       

ม.๒/๕ นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร    

 นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย       

ม.๒/๖ นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ู    

 นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู

ม.๒/๗ นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร    

 นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู    

ม.๒/๘ นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก ครู        

 นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๙ นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู                

 นำงสำวปัทมำ  กีถำวร  คร ู   

ม.๒/๑๐ นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย     

           นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    

ม.๒/๑๑ นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู    

  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย                
    
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
นำยธีระวฒัน์   เพ็ชร์วำรี   คร ู  หัวหน้ำระดับ  
นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร  คร ู  รองหัวหน้ำระดับ  
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   คร ู  รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร   

ม.๓/๒ นำงสำวอำทิตญำ   นำคกล่ัน คร ู     

นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร คร ู

ม.๓/๓ นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    

 นำงสำวสุรีย์    ทนคง   คร ูช ำนำญกำร      

ม.๓/๔ นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู     

 นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวัสด์ิ  ครู                                                                 

ม.๓/๕ นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก คร ู     

 นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู                                    



-๕- 
ม.๓/๖ นำยประสพชัย    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      

ม.๓/๗ นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร ครู             

 นำงสำวชุลีกร  เพชรทองบุญ คร ู 

ม.๓/๘  นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร     

          นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย               

ม.๓/๙ นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ คร ู    

 นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย             

ม.๓/๑๐ นำยวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย     

  นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๓/๑๑ นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ คร ู     

  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   
 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   ครผูู้ช่วย  หัวหน้ำระดับ  
นำยฉัตรดำว   ฉันทะ   คร ู  รองหัวหน้ำระดับ  
นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี         คร ู  รองหัวหน้ำระดับ 
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ม.๔/๑  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล คร ู   
ม.๔/๒  นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    

นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        คร ู

ม.๔/๓  นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    

       จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย           

ม.๔/๔ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน ์ ครู ช ำนำญกำร                         

 นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  คร ู          

ม.๔/๕ นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร        

  นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒิ  คร ู

ม.๔/๖ นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู     

  นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง                           

ม.๔/๗ นำงสำวพิชำมญช์ุ   กุศล  ครู           
 นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี  ครูผู้ช่วย  
  



-๖- 
ม.๔/๘ นำยฉัตรดำว    ฉันทะ  ครู            
 นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   
   
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
นำยเสกสรรค์   สุขมำ   คร ู   หัวหน้ำระดับ  
นำยภูวดล    ส ำลี   คร ู   รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

ม.๕/๑ นำยภูวดล   ส ำลี   ครู        

ม.๕/๒ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร   

 นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู     

ม.๕/๓ นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  คร ู    

ม.๕/๔ นำงพรรณี     เกตุถำวร  คร ูช ำนำญกำร      

นำยศิวกร     กรึงไกร  คร ู

ม.๕/๕ นำยวันเฉลิม   อุลิต  ครู        

 นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู

ม.๕/๖ นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู    

 นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู

ม.๕/๗ นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู     

 นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 

 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำระดับ  
นำยอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ม.๖/๑  นำยสมพร   อมรเวช   คร ู     

ม.๖/๒ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        

 นำยเกษม    เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   

ม.๖/๓ นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร               

 นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู

ม.๖/๔  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   



-๗- 
ม.๖/๕ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ    

นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู   

ม.๖/๖ นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู

ม.๖/๗  นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ    ครู ช ำนำญกำร    
 นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย             
 
หัวหน้าระดับ  
มีหน้ำท่ี ๑. เป็นประธำนคณะกรรมกำรทีมท ำในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒. ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรทีมท ำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้งหรือตำมควำมเหมำะสม  
๓. ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของครูประจ ำช้ันในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ ได้แก ่ส ำรวจครูประจ ำช้ันท่ี
เข้ำร่วมกิจกรรม หน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม กำรอบรมพัฒนำนักเรียน กำรคัดกรองนักเรียน กำรแก้ไข
ปัญหำหรือส่งเสริมพัฒนำ พฤติกรรมนักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรส ำรวจรำยงำนกำรใช้สำรเสพ
ติดของนักเรียนในสถำนศึกษำ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน และกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
๔. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๕. สรุป รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครูท่ีปรึกษำในระดับท่ีรับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการระดับ  
มีหน้ำท่ี ๑. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทีมท ำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒. บันทึกกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรทีมท ำ  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ี แทนหัวหน้ำระดับช้ันเมื่อได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

ครูที่ปรึกษา 
มีหน้ำท่ี ๑. เป็นคณะกรรมกำรทีมท ำ ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒. ประชุม คณะกรรมกำรทีมท ำ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  
๓. ปฏิบัติงำนเพื่อก ำกับดูแลนักเรียนในห้องประจ ำช้ัน ได้แก่ กำรดูแลนักเรียนเคำรพธงชำติหน้ำเสำธง 
กิจกรรมโฮมรูม กำรอบรมพัฒนำนักเรียน กำรคัดกรองนักเรียน กำรแก้ไขปัญหำหรือส่งเสริมพัฒนำ
พฤติกรรมนักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนประจ ำ
ช้ันทุกคน กำรส ำรวจรำยงำนกำรใช้สำรเสพติดของนักเรียนในท่ีปรึกษำ ก ำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ี
กระท ำควำมผิดขั้นพื้นฐำน ได้แก่ มำสำย แต่งกำยผิดระเบียบ ก่อกวน-ข่มขู่ พูดเท็จ-พูดค ำหยำบ และ
รับรองนักเรียนท่ีกระท ำควำมดี  
๔. ปฏิบัติงำนตำมภำระงำนในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
กำรคัดกรองนักเรียน กำรป้องกันแก้ไขปัญหำนักเรียน กำรส่งเสริมนักเรียน กำรส่งต่อ นักเรียน และ 
 

 



-๘- 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ในท่ี
ปรึกษำตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
๕. ก ำกับติดตำมให้นักเรียนปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มงบประมำณและ
แผนงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรท่ัวไป งำนประกันคุณภำพ กำรศึกษำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ฯลฯ  
๖. สรุป รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองส่งท่ีหัวหน้ำระดับช้ัน และ งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ มีควำมสุขุมรอบคอบ ใช้หลักจิตวิทยำ อย่ำง

เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับและช่วงวัย สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
  

     (นำยประจวบโชค สร้อยสม)  
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

 
 


