คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๕๒๓/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
----------------------------------------เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียน
ดำเนินการจ่ายในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้
กรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นายวิทิต บัวประเสริฐ
นายเกษม เมาลิทอง
ว่าทีร่ ้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน

ผู้อำนวยการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
ควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินการจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และเกิดความเรียบร้อย
กรรมการดำเนินการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางพรรณี เกตุถาวร
นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
นายรณกร ไข่นาค
นายศิวกร กรึงไกร
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผูช้ ่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

นางสาวยุวดี สุภาเรือง
นายวีระวัฒน์ ลงผิว
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หน้าที่
๑. ดำเนินการเบิกเงินจากธนาคารกรุงไทยให้เท่ากับที่จ่ายให้กับจำนวนนักเรียน
๒. จัดแบ่งเงินให้กับครูที่ปรึกษาให้เท่ากับจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง
๓. จัดเอกสารเพื่อให้นักเรียนที่รับเงินลงชื่อ และหมายเลขประจำตัวประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน
และส่งคืนเมื่อดำเนินการเสร็จ
๔. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ครูที่ปรึกษาทราบหลักการปฏิบัติ
กรรมการเบิกเงินจากธนาคาร
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
นางสาวยุวดี สุภาเรือง

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หน้าที่
๑. ดำเนินการเบิกเงินจากธนาคารกรุงไทยให้เท่ากับจำนวนที่จะต้องจ่ายนักเรียนจริง
๒. นำเงินให้คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดแบ่งให้แต่ละห้องและจ่ายให้ครูที่ปรึกษาเพื่อแจกนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการจ่ายเงิน
ม. ๑/๑ นายวิทิต บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๑/๒ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๑/๓ นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครู ชำนาญการ
ม. ๑/๔ นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์ ครู
ม. ๑/๕ นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์ ครู ชำนาญการ
ม. ๑/๖ นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๑/๗ นางสาวกัลย์พตั ร์ เสรีชัย ครูผู้ชว่ ย
ม. ๑/๘ นายศุภมงคล อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๑/๙ นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ ครูผู้ชว่ ย
ม. ๑/๑๐ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
ม. ๑/๑๑ นายสมัคร น้อยสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๒/๑ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู
ม. ๒/๒ นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครูผู้ชว่ ย
ม. ๒/๓ นางสุกลั ยา เสือจำศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
ม. ๒/๔ นางสาวอริยา กันทะวงค์ ครู
ม. ๒/๕ นางสุดาพร ยิม้ สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๒/๖ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ

นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
นายธวัช วงศ์สวุ ัฒน์
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
นายชณาสิน นาคาวงค์
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นายรณกร ไข่นาค
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นางสาวบุญเรือง สังห์ศุข

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
อัตราจ้าง

ม. ๒/๗ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ม. ๒/๘ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชำนาญการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครูผู้ช่วย
ม. ๒/๙ นางนงพงา อิสสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
ม. ๒/๑๐ จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง ครูผู้ชว่ ย
นางสาวพัชรินทร์ โพธิท์ อง
ครูผู้ช่วย
ม. ๓/๑ นางสาวสมาพร สมสืบ ครู ชำนาญการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
ม. ๓/๒ นางธนิดา สิลจุ จยานนท์ ครู ชำนาญการ
นางสาวจิตร์สมา สมงาม
ครูชำนาญการ
ม. ๓/๓ นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
ม. ๓/๔ นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครูผู้ช่วย
ม. ๓/๕ นางสาวสมใจ ไวยนิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครูชำนาญการ
ม. ๓/๖ นายเกษม เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวภริตา โอชารส ครูผู้ชว่ ย
ม. ๓/๗ นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ นายสมพร อมรเวช
ครูผู้ช่วย
ม. ๓/๘ นางสาวศิริวรรณ โอริส ครู
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ อัตราจ้าง
ม. ๓/๙ นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ ครู
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
ม. ๓/๑๐ นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี ครู
นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
อัตราจ้าง
ม. ๔/๑ นายเสกสรร สุขมา
ครู
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู
ม. ๔/๒ นายศิวกร กรึงไกร ครู
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
อัตราจ้าง
ม. ๔/๓ นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด ครู
ม. ๔/๔ นางสาวพิชามญชุ์ กุศล ครูผู้ช่วย
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
ม. ๔/๕ นายสุทธิพงษ์ มูลอาสา ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ครูผู้ช่วย
ม. ๔/๖ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ครู
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
ม. ๔/๗ นายณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพ ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผู้ช่วย
ม. ๕/๑ นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
นายชินวัจน์ ธนโชติปัณภรณ์ ครูชำนาญการ
ม. ๕/๒ นายภูวดล สำลี ครู
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู
ม. ๕/๓ นางปาริชาติ ยมวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู
ม. ๕/๔ นางพรรณี เกตุถาวร ครูชำนาญการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู
ม. ๕/๕ นางสาวกัญญารัตน์ สิลาแยง ครู
ว่าทีร่ .ต.สมรักษ์ แทนลาน ครูชำนาญการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู
ม. ๕/๖ นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ ครู
นายวีระวัฒน์ ลงผิว ครูผู้ช่วย
ม. ๕/๗ นายสาธิต แสงปิยะ
ครู ชำนาญการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์ ครูผู้ชว่ ย
ม. ๖/๑ นางสยุมพร นาคจรูญ ครู ชำนาญการพิเศษ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม ครูชำนาญการพิเศษ
ม. ๖/๒ นางกษิรา ละออ
ครู ชำนาญการ
ม. ๖/๓ นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๖/๔ นายบัณฑิต อรุณเสถียร ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
ม. ๖/๕ นายอัศวิน ศรีบวั
ครู ชำนาญการพิเศษ
ม. ๖/๖ นางชญาภา คำแหงฤทธิ์ ครู ชำนาญการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครูผชู้ ่วย
ม. ๖/๗ นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย ครู
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา ครูผู้ช่วย
หน้าที่
๑. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน

๒. รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น จำนวน ๒๑๐ บาท ม.ปลาย จำนวน ๒๓๐ บาท จากงานการเงิน
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓. นำเอกสารรับเงิน คืนให้งานการเงิน
๔. รับใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนที่นำไปซื้ออุปกรณ์การเรี ยนให้ครบโดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จตามยอดเงินที่ได้รับ และลงชื่อครูที่ปรึกษา นำส่งหลักฐานการซื้อให้งานการเงินภายใน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีตอ่ ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”

