
 
 ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่  ๖๓  / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

........................................... 
เพ่ือสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักของ

ธรรมำภิบำล เคำรพกติกำ  มีจิตอำสำเพ่ือสังคม    รู้จักใช้กระบวนกำรประชำธิปไตย  และแนวทำงสันติวิธี
โรงเรียนได้ปลูกฝังวิถีประชำธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบกำรเลือกตั้ง  สอดคล้องกับนโยบำย และ
โครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  ในกำรส่งเสริมประชำธิป ไตยในโรงเรียน  
อย่ำงเป็นรูปธรรมและถูกต้อง  เพ่ือให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชำติเป็นต้นกล้ำประชำธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคม ตลอด จนช่วยเหลือและส่งเสริมงำนต่ำงๆทุก
ฝ่ำยของโรงเรียน และพัฒนำทุกๆด้ำนให้โรงเรียนมีควำมก้ำวหน้ำตลอดเวลำ  

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
สำรวัตรนักเรียนและคณะกรรมกำรสภำนักเรียนดังนี้   

คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์    รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์     รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๔. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน     รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ     รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๖. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๗. นำยปลื้ม  ปรีชำ      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวสมำพร สมสืบ      ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 

๙. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล     ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๑๐. นำยเกษม  เมำลิทอง      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑๑. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
หน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ แนะน ำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำนักเรียนให้เป็นไปตำม 
 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเกษม เมำลิทอง          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
  ๓. นำยอัศวิน ศรีบัว          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

๔. นำยฉัตรดำว ฉันทะ             ครู                              กรรมกำร 
                     ๕. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์       คร ู     กรรมกำร 

๖. นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี        คร ู     กรรมกำร  
                     ๗. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง    ครูผู้ช่วย     กรรมกำร  
  ๘. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์         ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร 
   ๑๐. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  คร ู     กรรมกำรและเลขำนุกำร     
หน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำในกำรแนะน ำ วำงแผน ด ำเนินกำร และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 
 สภำนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

 
รายช่ือคณะกรรมการสภานักเรียน 

     ๑. นำงสำวนันทิชำ หงษ์เยื้อง     ม.๔/๓ ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
๒. นำงสำวกำนต์พิชชำ สันติรุ่งโรจน์   ม.๔/๒ รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
๓. นำงสำวสุพิชญำ ผิวผ่อง     ม.๔/๑ รองประธำนฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
๔. นำยจิรภัทร มณฑิรำช      ม.๔/๒ รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๕. นำงสำวสุรีย์รัตน์ แสนเพชร     ม.๔/๓ รองประธำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๖. นำงสำวกัญฒิมำ ไกรวุฒิสม     ม.๔/๓ เลขำนุกำรสภำนักเรียน 
๗. นำงสำวเพชรดำ เพ็ชรพ่วง     ม.๔/๒ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวปิ่นมนัส ด่ำนสวัสดิ์     ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
๙. นำงสำวสุปรียำ มนตรี      ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
๑๐. นำงสำวชัญญำนุช สมุทรเขต     ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
๑๑. นำงสำวพรณัชชำ บำงระมำด     ม.๔/๗  กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
๑๒. เด็กชำยอนันตชัย ลิ้มวัฒนพงศ์   ม.๒/๒ กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
๑๓. นำงสำวภทรพร ภำคยุทธ     ม.๔/๕ กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
๑๔. เด็กหญิงสุชำภัค พัฒตำแหวน     ม.๒/๓ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๑๕. นำงสำววรัชญำ พิมพวัฒน์     ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
๑๖. นำงสำวพัชรพร บุตรวงค์     ม.๔/๕ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๑๗. นำงสำวชิตำภำ เอกจิตร     ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๑๘. นำยพิพัฒน์พงศ์ สุวรรณคีนี     ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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๑๙. นำงสำวณัฐธิดำ ภำคกำยี     ม.๔/๗ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๒๐. นำยปุญญำพัฒน์ สุขเสริม     ม.๔/๓ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

หน้ำที่      ๑. บริหำรงำนกิจกรรมนักเรียนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนโดยควำมเห็นชอบของครูที่ปรึกษำ 
     ๒. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียนและร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนในโรงเรียน  
     ๓. รับฟังควำมเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรด ำเนินกิจกรรมนักเรียนแล้วเสนอต่อครูที่ปรึกษำ  
     ๔. ส่งเสริมสวัสดิกำร ระเบียบวินัย สวัสดิกำร และสวัสดภิำพของนักเรียน  
     ๕. คิดริเริ่มโครงกำรที่เป็นประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียน 
    ๖. เป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม    
    ๗. ดูแลสอดส่องและจัดทรัพยำกรที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ  
     ๘. ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิเสรีภำพของตนเองและเพ่ือนนักเรียน โดยกระบวนกำรประชำธิปไตย 
      ๙. ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน  
   ๑๐. ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุกำรณ์และตรงไปตรงมำ 
    ๑๑. ประสำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำที่นักเรียนควร
ได้รับ 

  ๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 
 

ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน 

นำงสำวนันทิชำ หงษ์เยื้อง      ม.๔/๓ ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

 หน้ำที่ ๑. บริหำรกิจกำรนักเรียนในส่วนที่คณะกรรมกำรสภำนักเรียนได้รับมอบหมำย 
  ๒. พิจำรณำกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ที่นักเรียนน ำเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๓. รับผิดชอบกำรจัดพิธีกำร งำนหรือนิทรรศกำรต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นโครงกำรต่อเนื่องและโครงกำรใหม่ 
  ๔. เป็นผู้น ำนักเรียนในพิธีกำรต่ำงๆ และเป็นผู้แทนนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่กับ 
     หน่วยงำนนอกโรงเรียน 
  ๕. ติดต่อประสำนงำน และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในโรงเรียนและชุมชน  
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 นำงสำวกำนต์พิชชำ สันติรุ่งโรจน์     ม.๔/๒ รองประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
 นำงสำวสุพิชญำ ผิวผ่อง      ม.๔/๑ รองประธำนฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
 นำยจิรภัทร มณฑิรำช      ม.๔/๒ รองประธำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 นำงสำวสุรีย์รัตน์ แสนเพชร     ม.๔/๓ รองประธำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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หน้ำที่ ๑. บริหำรกิจกำรนักเรียนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกิจกรรมและโครงกำรของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับประธำนนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมำย 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

เลขานุการ 
                    นำงสำวกัญฒิมำ ไกรวุฒิสม     ม.๔/๓ เลขำนุกำร 
   นำงสำวเพชรดำ เพ็ชรพ่วง     ม.๔/๒ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. เป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและจัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
  ๒. ออกหนังสือรำชกำร เช่น บันทึกข้อควำม ประกำศ ฯลฯ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๓. นัดหมำยกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมทุกครั้ง 
 ๔. รวบรวมผลกำรประเมินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นำงสำวพรณัชชำ บำงระมำด     ม.๔/๗  กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
เด็กชำยอนันตชัย ลิ้มวัฒนพงศ์     ม.๒/๒ กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวภทรพร ภำคยุทธ      ม.๔/๕ กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 

หน้าที ่ ๑. ดูแลและรับผิดชอบงำนโครงกำรด้ำนวิชำกำรของคณะกรรมนักเรียนทั้งหมด 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ 
นำงสำวปิ่นมนัส ด่ำนสวัสดิ์     ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
นำงสำวสุปรียำ มนตรี      ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 
นำงสำวชัญญำนุช สมุทรเขต     ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยบุคคลและงบประมำณ 

หน้าที ่ ๑. ควบคุมเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีได้รับ 
  ๒. จัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย กำรเงินของคณะกรรมสภำกำรนักเรียน 
 ๓. รำยงำนบัญชีต่อคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและครูที่ปรึกษำ 
 ๔. รับรองผู้มีเกียรติที่มำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
  ๕. อ ำนวยให้กับทำงโรงเรียนและคณะกรรมกำรสภำนักเรียนควำมสะดวกทั่วไป 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

 

 



-๕- 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เด็กหญิงสุชำภัค พัฒตำแหวน     ม.๒/๓ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
นำงสำววรัชญำ พิมพวัฒน์      ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
นำงสำวพัชรพร บุตรวงค์      ม.๔/๕ กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

หน้าที ่ ๑. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคคลและประชำชนที่มำใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน 
               ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ  
  ๒. ควบคุม ดูแล และรักษำควำมสะอำดของโรงเรียนและชุมชน 
 ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ควำมรู้กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อต่ำงๆ สิ่งเสพติดทุกชนิด 
              รวมทั้งอุบัติเหตุต่ำงๆ 
 ๔. ดูแลข่ำวประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับนักเรียนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
          ๕. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของโรงเรียน 
  ๖. ดูแลรับผิดชอบงำนพิธีกำรในพิธีกำรต่ำงๆ 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นำงสำวชิตำภำ เอกจิตร      ม.๔/๒ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
นำยพิพัฒน์พงศ์ สุวรรณคีนี     ม.๔/๑ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
นำงสำวณัฐธิดำ ภำคกำยี      ม.๔/๗ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
นำยปุญญำพัฒน์ สุขเสริม      ม.๔/๓ กรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

หน้าที ่ ๑. วำงแผนจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งงำนพิธีกำรของโรงเรียน ที่คณะกรรมกำรนักเรียนได้รับมอบหมำย  
      รวมทั้งกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมนันทนำกำรอ่ืนๆ                                        
  ๒. ติดต่อประสำนงำนกับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในงำนนั้นๆ อย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร ก ำกับและล ำดับ
     ขั้นตอนของทุกงำนที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓. ออกก ำหนดงำนต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

งานสารวัตรนักเรียน 
นำยศุภกฤต โนนสืบเผ่ำ      ม.๕/๑ หัวหน้ำสำรวัตรนักเรียน 
นำยธนำคำร บุญตัน      ม.๔/๔ รองหัวหน้ำสำรวัตรนักเรียน 
นำยจิรภัทร มณฑิรำช      ม.๔/๒ สำรวัตรนักเรียน 
นำยภำณุเดช สัมมำวรรณ      ม.๔/๒ สำรวัตรนักเรียน 
นำยชิโนทัย วำสุกรี      ม.๔/๓ สำรวัตรนักเรียน 
นำยภีรพัชร ทองมำ      ม.๔/๑ สำรวัตรนักเรียน 
นำยศักดิ์สิทธิ์ แสงดำว      ม.๔/๑ สำรวัตรนักเรียน  



-๖- 
 

นำยกล้ำณรงค์ ยมดิษฐ์      ม.๔/๑ สำรวัตรนักเรียน 
 นำยณัฐดนัย แตงเจริญ      ม.๔/๕ สำรวัตรนักเรียน 
หน้าที ่ ๑. ดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
  ๒. สอดส่องดูและพฤติกรรมของนักเรียนภำยในโรงเรียน 
  ๓. ดูแลควำมสงบภำยในโรงเรียนช่วงวันกิจกรรมต่ำงๆ 
  ๔. มีควำมพร้อมและสำมำรถเสียสละช่วยเหลืองำนโรงเรียนทุกเมื่อ 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 

 ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีแก่ทำงรำชกำร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 
 
         (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


