
 
ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี  ๓๓/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

กิจกรรมค่ำยติวเข้มเติมควำมรู้ มุ่งสู่ฝัน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------------------- 
              ด้วยกลุ่มบริหำรวิชำกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จะด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กิจกรรมค่ำยติวเข้มเติมควำมรู้ มุ่งสู่ฝัน (O-NET) ส ำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖    
เพื่อเตรียมควำมพร้อม สร้ำงควำมมั่นใจ เสริมเติมเต็มควำมรู้ตลอดจนทักษะกำรท ำข้อสอบ ในกำรทดสอบ         
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) และช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำนไปเรียน
กวดวิชำ  กลุ่มบริหำรวิชำกำรจึงจัดหำทีมวิทยำกรผู้เช่ียวชำญสำขำวิชำหลัก มำด ำเนินกำรติวเข้มให้กับนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ จ ำนวน ๒๕๕ คน ระหว่ำงวันท่ี ๒๒ - ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑ มีนำคม ๒๕๖๔   
จ ำนวน ๕ วัน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ   

 

    อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ 
 ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปล้ืม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้ำท่ี   ๑.  ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
             ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 



 -๒- 
      

                                                  คณะกรรมการด าเนินงาน    
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู  

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ 

ครู  
ครู  

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อจัดเตรียมกำรด ำเนินงำน 
         ๒. ประสำน ติดต่อวิทยำกร 
         ๓. ประชำสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของโครงกำรและประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
         ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยเพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
              นำยประสพชัย  แน่ประโคน               ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               หัวหน้ำ 
              นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำร ี                  ครู                                     รองหัวหน้ำ 

นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                  ครู   ผู้ช่วย 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                    ครู     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง               ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                 ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์           ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
นำยธรรมนญู  ระวังใน                    ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วย 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว คนงำน  ทุกคน ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมหอประชุม  เก้ำอี้ ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  ม.๖  จ ำนวน ๒๕๕ คน   
๒. ติดป้ำยไวนิลหน้ำเวที  จัดโต๊ะวิทยำกร  โต๊ะรับแขก โพเดียม  

         ๓. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน  ๖  ตัว โต๊ะวำงอำหำรว่ำง  ๑ ตัว  เก้ำอี้ ๑๐ ตัว ไว้บริเวณด้ำนหลัง 
             หอประชุม 

 

 

 

 



 -๓- 
 

                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                      ครู                                       หัวหน้ำ 
              นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                  ครู                                       รองหัวหน้ำ 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน               ครู                                       ผู้ช่วย 
              นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                        ครูผู้ช่วย                                ผู้ช่วย 
              นำยอดิศวร  ขจรโชติพงษ์                  ลูกจ้ำงช่ัวครำว                        ผู้ช่วย                              

 หน้ำท่ี    จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์  และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ให้พร้อมในกำรด ำเนินกำร 
 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
              นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                    ครู                                      หัวหน้ำ 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                      ครู                                      รองหัวหน้ำ 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                ครู                                         ผู้ช่วย 
              นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์                   ครูผู้ช่วย                                ผู้ช่วย   

 หน้ำท่ี    บันทึกภำพกิจกรรมตลอดงำน  ส่งฝ่ำยสรุปผล 

 

 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                   ครู ช ำนำญกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี                             ครู  
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                         ครูผู้ช่วย   

      หัวหน้ำ 
      รองหัวหน้ำ 
      ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  ๑. ช้ีแจงให้นักเรียนทรำบถึงควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของกำรจัดค่ำยติวเข้มฯ และเรื่องอื่นๆ  
             ท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียน ตลอดกิจกรรม 
         ๒. เป็นพิธีกรในพิธีเปิดค่ำย วันท่ี ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔  เวลำ ๐๘.๐๐  น. 
         ๓. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรวมเด็กให้แก่วิทยำกรในช่วงเช้ำหลังเสร็จส้ินกิจกรรมหน้ำเสำธง    
             ด ำเนินกำรท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษำ  
 
                                  คณะกรรมการฝ่ายจดัเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ       
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                  ครู  
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                       ครูผู้ช่วย  
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                     ครู ช ำนำญกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย               ครู ช ำนำญกำร 
นำงจุไรภรณ์ พงษไ์ชย                      ครู 
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์         ครู 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                 ครูผู้ช่วย 

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 



 -๔- 
 

หน้ำท่ี   ๑.  ติดต่อประสำนกำรจัดอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงส ำหรับวิทยำกร  
          ๒.  จัดอำหำรว่ำง และเครื่องด่ืม ให้กับวิทยำกร และนักเรียน ตำมเวลำ ตลอดกำรอบรม    

 

 

                                             คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียน 
                                      ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 

  วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลำ                ผู้รับผิดชอบ  หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู  
นำยอัศวิน  ศรีบัว               ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน ์  ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม           ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                                        

หัว หัวหน้ำ 
  รองหัวหน้ำ

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรำยงำนตัว
นักเรียนเวลำ 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสำร และ 
แจกอำหำรว่ำงเช้ำ 
เวลำ ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์       ครู ช ำนำญกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร            ครู ช ำนำญกำร    
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์       ครู  
นำยสมพร  อมรเวช             ครู                                                                                                                                                                                                                               
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู                                                                                                                                                                                                                             

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมำยนักเรียน 
เวลำเข้ำเรียน          
ภำคบ่ำย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์       ครู ช ำนำญกำร   
นำยเสกสรรค์  สุขมำ            ครู  
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ               ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง         ครูผู้ช่วย      

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอำหำรว่ำงบ่ำย 
เวลำ ๑๔.๒๐ น. 
 
 
 
 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู  
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส        ครู  
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม     ครู                                                                                                                                                                                                                                  
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู  

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหำนักเรียนกล่ำว
ขอบคุณวิทยำกร 
นัดหมำยนักเรียน 
วันต่อไป 

 



 -๕- 
   

  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    วิชาภาษาอังกฤษ 

เวลำ                ผู้รับผิดชอบ  หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร                                                                                                                                                                                                                                            
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู                                                                                                                                                                                                                                  
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ        ครู 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง          ครูผู้ช่วย 

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรำยงำนตัว
นักเรียนเวลำ 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสำร และ 
แจกอำหำรว่ำงเช้ำ 
เวลำ ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์         ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                ครู ช ำนำญกำร  
นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง   ครู 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร      ครู 

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมำยนักเรียน 
เวลำเข้ำเรียน       
ภำคบ่ำย 
 
 
 

๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย          ครู  
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม            ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่    ครู  
นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล          ครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน     ครู 

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอำหำรว่ำงบ่ำย 
เวลำ ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยอัศวิน  ศรีบัว                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
นำยสมพร  อมรเวช              ครู  
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร      ครู                                                                                                                                                                                                                   
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม       ครู  
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ     ครู                                                                                                                                                                                                                    
 

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหำนักเรียนกล่ำว
ขอบคุณวิทยำกร 
นัดหมำยนักเรียน 
วันต่อไป 

 
 

  

 

 

 



 -๖- 
   

  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    วิชาวิทยาศาสตร์ 

 เวลำ                ผู้รับผิดชอบ  หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  

 

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย            ครู  
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์         ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์   ครู 
นำยสมพร  อมรเวช               ครู 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ         ครู                                                                                                                                                                                                                    

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรำยงำนตัว
นักเรียนเวลำ 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสำร และ 
แจกอำหำรว่ำงเช้ำ 
เวลำ ๑๐.๑๕ น. 

 ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์      ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                                                                                                                                          
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวสุดำพร  ยิ้มสิน            ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม              ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์             ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมำยนักเรียน 
เวลำเข้ำเรียน          
ภำคบ่ำย 
 

 ๑๒.๕๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 
 

นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                                                                                                                                          
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                 ครู ช ำนำญกำร                                                                                                                                                                                                                        
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง      ครู  
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร      ครู  
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ    ครู  
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                               

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอำหำรว่ำงบ่ำย 
เวลำ ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย            ครู  
นำงจิตร์สมำ  สมงำม              ครู ช ำนำญกำร 
นำยสมพร  อมรเวช               ครู 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน      ครู  
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง           ครูผู้ช่วย 
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ           ครูผู้ช่วย  

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

ผู้ช่วย  

จัดหำนักเรียนกล่ำว
ขอบคุณวิทยำกร 
นัดหมำยนักเรียน 
วันต่อไป 

 
   

 

 

 



 -๗- 
 

  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    วิชาคณิตศาสตร์ 

เวลำ                ผู้รับผิดชอบ  หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์         ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์   ครู  
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส           ครู  
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร       ครู  

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรำยงำนตัว
นักเรียนเวลำ 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสำร และ 
แจกอำหำรว่ำงเช้ำ 
เวลำ ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย            ครู  
นำยเสกสรรค์  สุขมำ              ครู  
นำยปล้ืม  ปรีชำ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยอัศวิน  ศรีบัว                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                                                                                                                   
นำงพรรณี  เกตุถำวร              ครู ช ำนำญกำร   
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมำยนักเรียน 
เวลำเข้ำเรียน          
ภำคบ่ำย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์         ครู ช ำนำญกำร   
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน     ครู  
นำงสำวพิชำมญช์ุ  กุศล           ครู  
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง           ครูผู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง   สังฆ์ศุข        ครูอัตรำจ้ำง                                                                                                                                                                                                                     

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอำหำรว่ำงบ่ำย 
เวลำ ๑๔.๒๐ น. 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู  
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                 ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์    ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง    ครู  
นำยสมพร  อมรเวช               ครู           

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหำนักเรียนกล่ำว
ขอบคุณวิทยำกร 
นัดหมำยนักเรียน 
วันต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๘- 
 

  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   วิชาภาษาไทย 

เวลำ                ผู้รับผิดชอบ  หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น.  
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู  
นำยอัศวิน  ศรีบัว               ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน ์  ครู ช ำนำญกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม           ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                                        

หัว หัวหน้ำ 
  รองหัวหน้ำ

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

รับรำยงำนตัว
นักเรียนเวลำ 
๐๗.๓๐ น.  
แจกเอกสำร และ 
แจกอำหำรว่ำงเช้ำ 
เวลำ ๑๐.๑๕ น. 

  ๑๐.๒๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์       ครู ช ำนำญกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร            ครู ช ำนำญกำร    
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์       ครู  
นำยสมพร  อมรเวช             ครู                                                                                                                                                                                                                               
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู                                                                                                                                                                                                                             

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นัดหมำยนักเรียน 
เวลำเข้ำเรียน          
ภำคบ่ำย 
 

๑๒.๕๐ น.- ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์       ครู ช ำนำญกำร   
นำยเสกสรรค์  สุขมำ            ครู  
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ               ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง         ครูผู้ช่วย      

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

แจกอำหำรว่ำงบ่ำย 
เวลำ ๑๔.๒๐ น. 
 
 
 
 

๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย         ครู  
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส        ครู  
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม     ครู                                                                                                                                                                                                                                  
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู  

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

จัดหำนักเรียนกล่ำว
ขอบคุณวิทยำกร 
 

 

  หน้ำท่ี   ๑. รับลงทะเบียน แจกเอกสำร นักเรียนท่ีเข้ำเรียน 
            ๒. ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำเรียนตำมช่วงเวลำท่ีได้รับมอบหมำย 
            ๓. ช่วยแจกอำหำรว่ำง และเครื่องด่ืม ท้ังภำคเช้ำและภำคบ่ำย ในวันและ ช่วงเวลำท่ีควบคุมนักเรียน  
            ๔. ติดตำม ควบคุมดูแลกำรเข้ำเรียนเสริมของนักเรียน และสรุปรำยงำนผล  

                                           



 -๙- 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู รองหัวหน้ำ 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู ผู้ช่วย 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำใบลงเวลำส ำหรับครูและนักเรียน  
         ๒. จัดเตรียมเอกสำร เพื่อเป็นคู่มือนักเรียนประกอบกำรเรียน 
         ๓. รวบรวมเอกสำร ใบส ำคัญรับเงินและส่งเบิกกับงำนกำรเงิน 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายสรปุและประเมินผล 
  นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์           ครู 
  นำงกญัญชัญญ์  เหมือนเตย                   ครู ช ำนำญกำร 
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ                     ครู  
  นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี                   ครู 
  นำยนัฐวุฒิ สำยันต์                             ครูผู้ช่วย     

หัวหน้ำ 
รองหัวหน้ำ 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี   ๑. จัดท ำแบบสอบถำม/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
          ๒. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกทุกฝ่ำย 
          ๓. ประเมิน สรุป รำยงำนผลเป็นรูปเล่ม จ ำนวน  ๓ เล่ม น ำเสนอผู้บริหำร  

 

 

              ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพื่อบังเกิด 
   ผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำร 

                          ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
                                                                             (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)          
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ“รำชำนุเครำะห์ ๑” 


