
 
ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี  ๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------------------------- 
              ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะจัดค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความ
มั่นใจ เสริมเติมเต็มความรู้ตลอดจนทักษะการท าข้อสอบ  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชา  กลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดหาทีมวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาหลัก มาด าเนินการติวเข้ม ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จ านวน  ๒๕๒ คน ระหว่างวันท่ี            
๘, ๙, ๑๐, ๑๓, และ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน  ๔๐๐ คน  ในวันท่ี ๑๗, ๒๐, ๒๑             
และ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต บัวประเสริฐ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปล้ืม  ปรีชา 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี  -  วางแผนด าเนินการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความ 
             เรียบร้อย 

                                                       คณะกรรมการด าเนินงาน    
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ช านาญการ รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน 
นางสยุมพร นาคจรูญ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 

ครู ช านาญการ 
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 -๒- 
 

หน้าท่ี  ๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมการด าเนินงาน 
         ๒. ประสาน ติดต่อวิทยากร 
         ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของโครงการและประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
         ๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

                                                      คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
              นายประสพชัย  แน่ประโคน               ครู ช านาญการพิเศษ             หัวหน้า 
              นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วาร ี                  ครู                                   รองหัวหน้า 

นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                  ครู  ผู้ช่วย 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร               ครู ผู้ช่วย 
นายสมพร  อมรเวช                         ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                    ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง                ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว คนงาน  ทุกคน ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑. จัดเตรียมหอประชุม  เก้าอี้ ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  ม.๖  จ านวน ๒๕๒ คน  และ ม.๓   จ านวน ๔๐๐  คน 
๒. ติดป้ายไวนิลหน้าเวที  จัดโต๊ะวิทยากร  โต๊ะรับแขก โพเดียม  

         ๓. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน ๔ ตัว โต๊ะวางอาหารว่าง  ๑ ตัว  เก้าอี้ ๑๐ ตัว ไว้บริเวณด้านหลังหอประชุม 
 

                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นายสาธิต  แสงปิยะ                       ครู ช านาญการ                    หัวหน้า 
              นางสาวกัญญา  อินทร์กอง               ครูผู้ช่วย                            รองหัวหน้า 
              นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม                ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
              นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน              ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย   
              นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                       ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
 

หน้าท่ี  - จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ให้พร้อมในการด าเนินการ 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
              นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์          ครู ช านาญการ                   หัวหน้า 
              นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                  ครู                                  รองหัวหน้า 
              นายพีระศิลป์  เอกฐิน                     ครู                                  ผู้ช่วย 
              นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน              ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย   
 

 หน้าท่ี  - บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน  ส่งฝ่ายสรุปผล 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                   ครู  
นายภูวดล  ส าลี                             ครู  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 

 

หน้าท่ี  ๑. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายติวเข้มฯ และเรื่องอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
             กับนักเรียน ตลอดกิจกรรม 
         ๒. เป็นพิธีกรในพิธีเปิดค่าย วันท่ี ๘ และ วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐  น. 



 -๓- 
                                              

                                    คณะกรรมการฝ่ายจดัเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
นายวิทิต บัวประเสริฐ                      ครู ช านาญการพิเศษ 
นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย                      ครู  
นางสาวสมาพร  สมสืบ                     ครู ช านาญการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์                  ครู 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี               ครู 
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์         ครู 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                       ครูผู้ช่วย 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                 ครูผู้ช่วย 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง                 ครูอัตราจ้าง     

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑.  ติดต่อประสานการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับวิทยากร  
          ๒. จัดอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ให้กับวิทยากร และนักเรียน ตามเวลา ตลอดการอบรม    

                                             คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียน 
                                      ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ๘๔  พรรษา 

  วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓   (วิชาภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)   
เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ         ครู ช านาญการพิเศษ   
นางสยุมพร  นาคจรูญ         ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์     ครู  
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด   ครู ช านาญการพิเศษ 
นายอัศวิน  ศรีบัว               ครู ช านาญการพิเศษ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์       ครู ช านาญการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู                                                                                                                                                                                                                                        

หัว หัวหน้า 
  รองหัวหน้า

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด   ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู 
นางสาวจิตร์สมา  สมงาม       ครู ช านาญการ    
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์       ครู ช านาญการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง     ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                               
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม     ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                               

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียน          
ภาคบ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู  
นางกษิรา  ละออ                ครู ช านาญการพิเศษ 
นางอารีวรรณ แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ         ครู ช านาญการ   
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู 
นายภูวดล  ส าลี                   ครู 
นางสาวภริตา  โอชารส          ครูผู้ช่วย        

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

 
 



 -๔- 
 

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสยุมพร  นาคจรูญ           ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์     ครู  
นางจิดาภา  จูหว้า                ครู ช านาญการ 
นางสาวจิตร์สมา  สมงาม        ครู ช านาญการ    
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   ครู                                                                                                                                                                                                                                  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่    ครู  
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา        ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                                    

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 

  วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓     (วิชาคณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)   

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู  
นางจิดาภา  จูหว้า                ครู ช านาญการ                                                                                                                                                                                                                                            
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง    ครู                                                                                                                                                                                                                                  
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน     ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสยุมพร  นาคจรูญ           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู  
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์       ครู                                                                                                                                                  
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข        ครูอัตราจ้าง 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียน       
ภาคบ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 

นางสยุมพร  นาคจรูญ           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   ครู 
นายภูวดล  ส าลี                   ครู  
นางสาวศิริวรรณ  โอริส          ครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา         ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางกษิรา  ละออ                  ครู ช านาญการพิเศษ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ            ครู ช านาญการพิเศษ   
นายศิวกร  กรึงไกร                ครู   
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์        ครู                                                                                                                                                                                                                   
นายเสกสรรค์  สุขมา             ครูผู้ช่วย  
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ    ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                    
 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 

 วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๓     (วิชาสังคมศึกษาฯ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)   
นายวิทิต  บวัประเสริฐ                 ครู ช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
นางสาวพรทิพย์  อุดร                  ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ            ครูผู้ช่วย    

          รองหัวหน้า 
          ผู้ช่วย 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน                ผู้ช่วย 



 -๕- 
 

  วันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๓     (วิชาภาษาอังกฤษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)                                         

 เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  

 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ   
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   ครู  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่    ครู 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน    ครูผู้ช่วย 
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล         ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                    

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ 
นางกษิรา  ละออ                 ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                                          
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่    ครู   
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี    ครู                                                                                                                                                                                                               
นายภาณุพันธุ์  จันทร์หอม      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                   

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียน          
ภาคบ่าย 
 

  ๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู  
นางกษิรา  ละออ                 ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                                          
นายสมัคร  น้อยสกุล             ครู ช านาญการพิเศษ   
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์        ครู ช านาญการ  
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์        ครู ช านาญการ  
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ   ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู  
นายสมัคร  น้อยสกุล             ครู ช านาญการพิเศษ   
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์         ครู ช านาญการ  
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู  
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ    ครูผู้ช่วย       
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย      
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง           ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย  

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 
  

 

 

 

 

 
 

 



 -๖- 
 

  วันที่  ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๓     (วิชาวิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)   

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นางกษิรา  ละออ                  ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ            ครู ช านาญการพิเศษ    
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครู ช านาญการพิเศษ  
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์          ครู ช านาญการพิเศษ  
นางสาวจิตร์สมา  สมงาม        ครู ช านาญการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   ครู  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางกษิรา  ละออ                  ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู  
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ 
นายอัศวิน  ศรีบัว                 ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                   
นางสาวจิตร์สมา  สมงาม        ครู ช านาญการ   
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์       ครู                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียน          
ภาคบ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด      ครู ช านาญการพิเศษ   
นางสยุมพร  นาคจรูญ           ครู ช านาญการพิเศษ   
นางสุดาพร  ยิ้มสิน               ครู ช านาญการ  
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู  
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์            ครูผู้ช่วย 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา         ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู  
นางกษิรา  ละออ                 ครู ช านาญการพิเศษ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ            ครู ช านาญการพิเศษ   
นางจิดาภา  จูหว้า                ครู ช านาญการ  
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู  
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา         ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                              

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๗- 
 

  วันที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓     (วิชาคณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)   
เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร    ครู  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      ครู  
นางสาวสมาพร  สมสืบ         ครู ช านาญการ  
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์    ครู    
นายเสกสรรค์  สุขมา            ครูผู้ช่วย 
นายสมพร  อมรเวช             ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางธนิดา  สิลุจจยานนท์       ครู ช านาญการ 
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์          ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร           ครู ช านาญการพิเศษ   
นายฉัตรดาว  ฉันทะ            ครู                                                                                                                                                                                                 
นางสาวสุรีย์  ทนคง              ครู  
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                         

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียน        
ภาคบ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ         ครู  
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์       ครู ช านาญการ                                                                                                                                                                                                  
นายประสพชัย  แน่ประโคน    ครู ช านาญการพิเศษ   
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์      ครูผู้ช่วย   
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน     ครูผู้ช่วย     
นางวรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์   ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์       ครู ช านาญการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร           ครู ช านาญการพิเศษ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี        ครู   
นายปราณ์รณ  กาญจนากร    ครู  
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ   ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 
  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓      (วิชาวิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)      

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      ครู  
นายเสกสรรค์  สุขมา           ครูผู้ช่วย     
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์    ครู  
นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์       ครู 
นางวรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์   ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง     ครูอัตราจ้าง  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

 
 
 
 
 



 -๘- 
 
 

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์     ครู  
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์       ครู ช านาญการ   
นางสาวสุรีย์  ทนคง             ครู 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน    ครูผู้ช่วย 
นายเสกสรรค์  สุขมา            ครูผู้ช่วย     
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล       ครูผู้ช่วย  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียนภาค
บ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 

นางสาวจิตร์สมา  สมงาม       ครู ช านาญการ 
นายสมพร  อมรเวช             ครูผู้ช่วย 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์       ครู ช านาญการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง             ครู 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน    ครูผู้ช่วย 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์             ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นายเสกสรรค์  สุขมา             ครูผู้ช่วย  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก       ครู                                                                                                                                                                                                         
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์   ครู 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ             ครู  
นางสาวกัลย์พัชร์  เสรีชัย        ครูผู้ช่วย       
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์             ครูผู้ช่วย  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 
  วันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๓      (วิชาภาษาอังกฤษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)              

  เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร      ครู 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ           ครู  
นางสาวสุรีย์  ทนคง               ครู  
นายสมพร  อมรเวช               ครูผู้ช่วย 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน      ครูผู้ช่วย 
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์        ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก        ครู                                                                                                                                                                                                         
นางสาวศิริวรรณ  โอริส           ครู 
นางสาวสมาพร สมสืบ            ครู ช านาญการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์         ครู  
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา           ครูผู้ช่วย  
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข          ครูอัตราจ้าง 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียนภาค
บ่าย 
 

 
 
 
 
 
    



 -๙- 
 
 

  เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 

นายฉัตรดาว  ฉันทะ               ครู  
นางสาวสุรีย์  ทนคง                ครู 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์          ครู ช านาญการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย   ครูผู้ช่วย 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน      ครูผู้ช่วย 
นายสมพร  อมรเวช                ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางธนิดา  สิลุจจยานนท์          ครู ช านาญการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ            ครู  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก         ครู                                                                                                                                                                                                         
นายสมพร  อมรเวช                ครูผู้ช่วย  
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์            ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                        
นางสาวภริตา  โอชารส            ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 
  วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓    (วิชาภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)                                           

  เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นางธนิดา สิลุจจยานนท์           คร ูช านาญการ  
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์          ครู  
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์            ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                        
นายปราณ์รณ  กาญจนากร      ครู 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา           ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรายงานตัว
นักเรียนเวลา 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสาร และ 
แจกอาหารว่างเช้า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นางธนิดา สิลุจจยานนท์          ครู ช านาญการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง               คร ู 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน       ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                        
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก        ครู  
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์    ครู 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์        ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมายนักเรียน 
เวลาเข้าเรียนภาค
บ่าย 
 

๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 

นางสาวสุรีย์  ทนคง               ครู                                                                                                                                                                                                         
นางธนิดา สิลุจจยานนท์          ครู ช านาญการ 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน       ครู ช านาญการพิเศษ                                                                                                                                                                                                        
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง    ครู                                                                                                                                                                                                        
นายฉัตรดาว  ฉันทะ               ครู  
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ     ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอาหารว่างบ่าย 
เวลา ๑๔.๒๐ น. 

 
 
 
 
 



 -๑๐- 
 
 

  เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

นางธนิดา สิลุจจยานนท์          ครู ช านาญการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง               คร ู 
นายสมพร  อมรเวช               ครูผู้ช่วย 
นางสาวภริตา  โอชารส           ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                     
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง        ครูอัตราจ้าง 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหานักเรียนกล่าว
ขอบคุณวิทยากร 
นัดหมายนักเรียนวัน
ต่อไป 

 

หน้าท่ี   ๑. รับลงทะเบียน แจกเอกสาร นักเรียนท่ีเข้าเรียน 
          ๒. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนตามช่วงเวลาท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๓. ช่วยแจกอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย ในวันและ ช่วงเวลาท่ีควบคุมนักเรียน  
          ๔. ติดตาม ควบคุมดูแลการเข้าเรียนเสริมของนักเรียน และสรุปรายงานผล  

                                            คณะกรรมการฝ่ายสรปุและประเมินผล 
   นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย                     ครู 
   นายปราณ์รณ  กาญจนากร                 ครู 
   นางสาวสมาพร  สมสืบ                      ครู ช านาญการ 
   นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                ครู 
   นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์         ครู           

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี   ๑. จัดท าแบบสอบถาม/ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
          ๒. รวบรวมผลการด าเนินงานจากทุกฝ่าย 
          ๓. ประเมิน สรุป รายงานผลเป็นรูปเล่ม จ านวน  ๓ เล่ม น าเสนอผู้บริหาร 

                ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้บังเกิด 
ผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ 

                          ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                          
                                                          (นายประจวบโชค  สร้อยสม)          
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 


