
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑ 
ที่ ๔๓๖  / ๒๕๖๓ 

    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน              
                    กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย             

                    ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนงบอุดหนุน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำภำคเรียนที่  ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

------------------------- 

            เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  งบเงินอุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำยใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ภำคเรียนที่  ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๔๖๓ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๑ – ๖  ในวันอำทิตย์ที่  ๖ ธันวำคม   ๒๕๖๓   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน  รองผู้อ ำนำยกำร   รองประธำน 
๓. นำงกำญจนี   เหลืองวัฒนำนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำววนิดำ   กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก   ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๖. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. นำยเกษม   เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๙. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๐. นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

หน้ำที่ 

 ควบคุม กับ ดูแล แก้ไขปัญหำและอุปสรรค  รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ  ติดตำมกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร   

 



กรรมการด าเนินการ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำน 
๒. นำงพรรณี   เกตุถำวร  ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๓. นำงกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก  คร ู    กรรมกำร 
๕. นำยรณกร   ไข่นำค   คร ู    กรรมกำร 
๖. นำยศิวกร   กรึงไกร   คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู    กรรมกำร 
๘. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
๙. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวพิชญมณฑ์   ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๑. นำยเกียรติศักดิ์   กันนิดำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๒. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๔. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 

หน้ำที่ 

๑. ด ำเนินกำรเบิกเงินจำกธนำคำรกรุงไทยให้เท่ำกับจ ำนวนที่จะต้องจ่ำยให้นักเรียนจริง 
๒. จัดแบ่งเงินให้กับครูที่ปรึกษำแต่ละห้องให้เท่ำกับจ ำนวนนักเรียนและจ่ำยครูที่ปรึกษำ 
๓. จัดเอกสำรลงชื่อรับเงินของนักเรียนลงชื่อ  พร้อมหมำยเลขประจ ำ-ตัวประชำชนไว้เป็นหลักฐำน 
๔. ชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้กับครูที่ปรึกษำทรำบหลักกำรปฏิบัติ 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กรรมการจ่ายเงินนักเรียน 

ชั้น ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง 
ม.๑/๑ นำยวิทติ   บัวประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวจนัทนำ กิ่งพฒุ ิ ครู 
ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๓ นำงณษัฐพร  ฮีมวำต ์ ครูช ำนำญกำร นำงสำวอุมำพร ขำวแขก ครู 
ม.๑/๔ นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู นำยพีระศลิป์  เอกฐิน ครู 
ม.๑/๕ นำงสำวกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ ์ ครูช ำนำญกำร นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์ ครู 
ม.๑/๖ นำยวีรวฒัน์  ลงผิว ครูผู้ช่วย นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๗ นำงสำวปรียำรัตน์  สนทิไชย ครูผู้ช่วย นำยเทอดศักดิ์   เปำลวิัฒน์  ครู 
ม.๑/๘ นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย 

 

 



ชั้น ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง 
ม.๑/๙ นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี ครู นำยธวชั  วงศ์สวุัฒน ์ ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๑๐ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด ครู นำงสำวนปภำ  ไต่เปน็สุข ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๑๑ นำยปลื้ม   ปรชีำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๒/๑ นำงสำวอำภรณ์  สำยจนัด ี ครู นำยรณกร   ไข่นำค ครู 
ม.๒/๒ นำงสำวจฑุำทพิ  ดีละมำ้ย ครู นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย ์ ครู 
ม.๒/๓ นำงนงพงำ   อิสสอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำววชิญำพร  อุ่นมี ครู 
ม.๒/๔ นำงสำวอริยำ   กันทะวงค์ ครู นำงสำวนุชำภำ  สง่สวสัดิ์ ครู 
ม.๒/๕ นำงสุดำพร  ยิ้มสิน ครูช ำนำญกำร นำงสำวกัลยพ์ัตร์  เสรีชัย ครู 
ม.๒/๖ นำงสำวภริตำ   โอชำรส ครูผู้ช่วย นำงสำวพชัรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๗ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย นำงวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธ์ิ ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๘ นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู 
ม.๒/๙ นำยภำณุพันธ์  จนัทร์หอม ครู นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๑๐ นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครูช ำนำญกำร นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู 
ม.๒/๑๑ นำงสำวญดำ แก้วพำณชิย ์ ครูผู้ช่วย นำงสำวโสภิต  สุจติตกุล ครู 
ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครูช ำนำญกำร นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก ครู 
ม.๓/๒ นำงสำวจิตรส์มำ  สมงำม ครูช ำนำญกำร นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย 
ม.๓/๓ นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู 
ม.๓/๔ นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น ครู นำยพชิำนนท์  เนำเพ็ชร ครูผู้ช่วย 
ม.๓/๕ นำงสำวสุรีย์  ทนคง ครู นำยทรรศนนัท์ อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๓/๖ นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวรวพีรรณ โชคสมบัต ิ ครู 
ม.๓/๗ นำยธีระวฒัน์  เพช็ร์วำร ี ครู นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๓/๘ นำยนัฐวุฒิ  สำยนัต์ ครูผู้ช่วย นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตรจ้ำง 
ม.๓/๙ นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู 

ม.๓/๑๐ นำยสมพร  อมรเวช ครู นำงสำวศิริวรรณ  โอริส ครู 
ม.๔/๑ นำยเสกสรร   สุขมำ ครู                 -            - 
ม.๔/๒ นำยศิวกร  กรึงไกร ครู นำงสำววิจติรำ  อ่อนสกุล ครู 
ม.๔/๓ นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบรูณ ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยสทุธิพงษ์  มลูอำสำ ครูผู้ช่วย 
ม.๔/๔ นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์ ครู นำงสำวพชิำมญชุ์  กุศล ครู 
ม.๔/๕ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย 
ม.๔/๖ นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง ครูผู้ช่วย                -            - 
ม.๔/๗ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ ครู นำงสำวลักขณำ  ภำคโภค ี ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๕/๑ นำงจิดำภำ  จูหวำ้ ครู ช ำนำญกำร นำยภูวดล  ส ำล ี ครู 
ม.๕/๒ นำงสำวประดับภรณ์  

         กันหำจันทร ์
ครู               -            - 

ม.๕/๓ นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวพิมพธ์ำดำ  
จ ำนงคบ์ุญรัตน ์

ครู 



ม.๕/๔ นำยชินวัทน์  คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน ์ ครู ช ำนำญกำร 
ม.๕/๕ นำงสำวณัฐพร   ภูวงษ ์ ครูผู้ช่วย นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง 

ชั้น ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง 
ม.๕/๖ นำงสำวกัญญำรัตน์ ศลิำแยง ครู นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๕/๗ นำยรัชชุพงษ์  แก้วจนัทร ์ ครู นำงสำวจุฑำมำส จันทรม์ณี   ครู 
ม๖/๑ นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน ์ ครูช ำนำญกำร 
ม.๖/๒ นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยวนัเฉลิม  อุลิต ครู 
ม.๖/๓ นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยเกษม  เมำลิทอง ครู 

 ช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.๖/๔ นำงจไุรภรณ์  พงษ์ไชย ครู นำงสำวนำฏศิลป์  

        คชประเสริฐ 
ครู 

ม.๖/๕ นำยอัศวิน   ศรีบัว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู ่ ครู 
ม.๖/๖ นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์ ครู ช ำนำญกำร นำงสำวกันติชำ   

         สหนนทช์ัยกุล 
ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๗ นำงสำวกฤติญำ ทองประวตั ิ ครู นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครูผู้ช่วย 

 
หน้าที ่

๑. รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้นักเรียนโดยให้นักเรียนลงชื่อรับเงิน พร้อมลงประจ ำตัวประชำชนใน
แบบที่แจกให้ 

๒. รับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ม.ต้น  จ ำนวน  ๒๑๐  บำท  ม.ปลำย  จ ำนวน  ๒๓๐  บำท  จำก
งำนกำรเงินในวันศุกร์ที่ ๔  ธันวำคม  ๒๕๖๓  ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. เพ่ือ
จ่ำยให้กับนักเรียนในวันอำทิตย์ที่  ๖  ธันวำคม  ๒๕๖๓ 

๓. น ำส่งเอกสำรรับเงินของนักเรียนส่งงำนกำรเงินภำยในวันอังคำรที่ ๘  ธันวำคม  ๒๕๖๓ 
๔. รับใบเสร็จรับเงินจำกนักเรียนที่น ำไปซื้ออุปกรณ์กำรเรียนให้ครบโดยตรวจสอบควำมถูกต้องของ

ใบเสร็จรับเงินไม่ต่ ำกว่ำยอดที่ได้รับ และลงชื่อครูที่ปรึกษำ  พร้อมน้ ำส่งหลักฐำนกำรซื้อให้ครบ
ภำยในวันที่ ๓๐  ธันวำคม   ๒๕๖๓ 

๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

ถูกต้องตำมระเบียบและเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   

    สั่ง ณ  วันที่  ๑    ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

      (นำยประจวบโชค    สร้อยสม) 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 



 

 


