
 
 
 
 

          ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี   ๓๙๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรระบบกำรดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยของหลักกำรจัดกำรศึกษำให้ 

ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและสติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข อำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๙(๑) และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๒๗ (๑) และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยัง 
คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ (๑), (๒), (๓) และ (๔) จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  
ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   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  
นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

มีหน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตำม ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำร ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
 ๓. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแต่ละระดับช้ัน  
 ๔. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก แก่คณะท ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ   
 พิจำรณำ แก้ไขปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน  
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คณะกรรมการทีมสนับสนุน (ทีมประสาน) 
ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์ อุดร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยนงพงำ อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงปำริชำติ ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำร ี   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู   กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน  ครู   กรรมกำร 
นำยวันเฉลิม อุลิต   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร  
นำยเสกสรรค์   สุขมำ   ครู   กรรมกำร  
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู   กรรมกำร 
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู   กรรมกำร 
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครู   กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     

มีหน้ำท่ี ๑. ปฏิบัติงำนในฐำนะบุคลำกรหลักในกำร ด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและหน่วยงำนอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. จัดท ำเอกสำร เครื่องมือท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนรบัผิดชอบในกำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ครูและ
บุคลำกรฯ 
๔. จัดประชุมปรึกษำหำรือคณะกรรมกำรร่วมกันอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
๖. ปฏับติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

 
คณะกรรมการทีมท า  

คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำระดับ  
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    รองหัวหน้ำระดับ  
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ม.๑/๑  นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร  
  นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ                   
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ม.๑/๒ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครู  
 นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์  ครู 
ม.๑/๓ นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ 

นางนปภา ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๔  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ   

 นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู 

ม.๑/๕ นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช านาญการ  
 นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครู 
ม.๑/๖ นายพีระศิลป์ เอกฐิน  ครู      

นางสาวศิริวรรณ โอริส  ครู 

ม.๑/๗  นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครู   

 นางสาวสุธิตา สุขสมรัมถ์  ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๘  นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   

 นางสาวพัชรี  บัวอาจ  ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๙ นางสาวรพีพรรณ โชคสมบัติ ครู       

นางสาวอุมาพร ขาวแขก  ครู  

ม.๑/๑๐ นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครู    

  นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์  ครู 

ม.๑/๑๑ นายปล้ืม ปรีชา   ครู 

        นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครู 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์   ครู   หัวหน้ำระดับ  
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู   รองหัวหน้ำระดับ  

นางสาวปัทมา กรีถาวร                ครู   รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ม.๒/๑ นางสุดาพร ยิ้มสิน  ครู ช านาญการ  

 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ช านาญการ      

ม.๒/๒ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี   ครู ช านาญการ                        

 นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู            

ม.๒/๓  นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู   

          นายพิทยา  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย 
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ม.๒/๔  นายวันเฉลิม อุลิต  ครู      

          นางสาวนุชาภา ส่งสวัสด์ิ  ครู        

ม.๒/๕ นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู      

 นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๖ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู     

 นางสาวปัทมา กรีถาวร  ครู 

ม.๒/๗ นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู      

นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  ครู  

ม.๒/๘ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช านาญการ       

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย  ครู 

ม.๒/๙ นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู        

นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจ้าง     

ม.๒/๑๐ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์  ครู     

           นางสาวภริตา โอชารส  ครู       

ม.๒/๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   

  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง 
    
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
นำยธีระวฒัน์   เพ็ชร์วำรี   ครู ช านาญการ หัวหน้ำระดับ  
นางชุลีกร เพชรทองบุญ   ครู ช านาญการ รองหัวหน้ำระดับ  
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์   ครู  รองหัวหน้ำระดับ  
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ม.๓/๑ นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู  ช านาญการ   

ม.๓/๒ นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ    

นายวีรวัฒน์    ลงผิว  ครู 

ม.๓/๓ นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ    

 นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครู          

ม.๓/๔ นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู ช านาญการ    

 นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู                                                         

ม.๓/๕ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   

นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  ครู                   
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ม.๓/๖ นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ   

 นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู        

ม.๓/๗ นางสาวสุรีย์ ทนคง  ครู ช านาญการ  

นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครู ช านาญการ  

ม.๓/๘  นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  ครู      

          นายนัฐวุฒิ สายันต์  ครูผู้ช่วย    

ม.๓/๙ นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู   

 นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ช านาญการ 

ม.๓/๑๐ นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู ช านาญการ    

  นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๑๑ นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ ครู       

  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครู    
 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   ครู  หัวหน้ำระดับ  
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  ครู   รองหัวหน้ำระดับ  
นายฉัตรดาว   ฉันทะ   ครู   รองหัวหน้ำระดับ 
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ม.๔/๑  นายเสกสรรค์   สุขมา  ครู    
ม.๔/๒  นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ  

         นายศิวกร กรึงไกร   ครู      

ม.๔/๓  นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  ครู  

       จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครู        

ม.๔/๔ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ  ครู ช านาญการ                          

 นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา  ครู       

ม.๔/๕ นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล   ครู         

  นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย   

ม.๔/๖ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู     

  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง                           

ม.๔/๗ นายฉัตรดาว ฉันทะ  ครู       
 นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  ครู 
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ม.๔/๘ นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผู้ช่วย      
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   
   
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู  หัวหน้ำระดับ  
นางสาววิชญาพร อุ่นม ี   ครู   รองหัวหน้ำระดับ  
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู  รองหัวหน้ำระดับ 
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

ม.๕/๑ นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ  

 นายภูวดล   ส าลี   ครู         

ม.๕/๒ นางสาววิชญาพร อุ่นมี  ครู     

 นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๓ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู   

 นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย   

ม.๕/๔ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ช านาญการพิเศษ   

นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  ครู  

ม.๕/๕ นางพรรณี เกตุถาวร  ครู ช านาญการ   

 นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู       

ม.๕/๖ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ    

 นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๗ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู ช านาญการ     

 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู 

ม.๕/๘ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู      

 นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู     

 
คณะกรรมการทีมท า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำระดับ  
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำระดับ  
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา     ครู   รองหัวหน้ำระดับ 
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ม.๖/๑  นายชยกร อมรเวช  ครู     

ม.๖/๒ นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ช านาญการ   
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นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  ครู                                                                      

ม.๖/๓ นางจิดาภา จูหว้า  ครู ช านาญการ    

 นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ช านาญการพิเศษ   

ม.๖/๔  นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ช านาญการพิเศษ   

 นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ   

ม.๖/๕ นายอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ  

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู      

ม.๖/๖ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู 

 นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครู    

ม.๖/๗  นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู    
 นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู     
หัวหน้าระดับ  
มีหน้ำท่ี ๑. เป็นประธำนคณะกรรมกำรทีมท ำในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒. ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรทีมท ำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง หรือตำมควำมเหมำะสม  
๓. ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของครูประจ ำช้ันในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ ส ำรวจครูประจ ำช้ันท่ี
เข้ำร่วมกิจกรรม หน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม กำรอบรมพัฒนำนักเรียน กำรคัดกรองนักเรียน กำรแก้ไข
ปัญหำหรือส่งเสริมพัฒนำ พฤติกรรมนักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรส ำรวจรำยงำนกำรใช้สำรเสพ
ติดของนักเรียนในสถำนศึกษำ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน และกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
๔. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๕. สรุป รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำในระดับท่ีรับผิดชอบ และงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

รองหัวหน้าระดับ 
มีหน้ำท่ี ๑. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทีมท ำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒. บันทึกกำรประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรทีมท ำ  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ี แทนหัวหน้ำระดับช้ันเมื่อได้รับมอบหมำย และปฏิบัติงำนอื่น 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  
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๔. ปฏิบัติงำนตำมภำระงำนในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
กำรคัดกรองนักเรียน กำรป้องกันแก้ไขปัญหำนักเรียน กำรส่งเสริมนักเรียน กำรส่งต่อ นักเรียน และ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ในท่ี
ปรึกษำตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
๕. ก ำกับติดตำมให้นักเรียนปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนและนโยบำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
๖. สรุป รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองส่งท่ีหัวหน้ำระดับช้ันและปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย  

 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ มีควำมสุขุมรอบคอบ ใช้หลักจิตวิทยำ  

อย่ำงเหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับและช่วงวัย สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

            
     (นำยประจวบโชค สร้อยสม)  

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
 
 


