
                                                           
 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ท่ี   ๑๕๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์ 

การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------- 

 เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์  
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นายเกษม  เมาลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 นางสยุมพร  นาคจรูญ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายบัณฑิต  อรุณเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

 ควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินการจ่ายเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และเกิดความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางพรรณี  เกตุถาวร ครูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู    ผู้ช่วย 
๕. นายรณกร  ไข่นาค  ครู    ผู้ช่วย 
๖. นายศิวกร  กรึงไกร  ครู    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวศิรินภา    มุลาลินน์ ครู    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 



๑๐. นางกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ ์ ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย   
๑๑. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๓. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๔. นายวีรวัฒน ์  ลงผิว  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี 

๑. ดำเนินการเบิกเงินจากธนาคารกรุงไทยให้เท่ากับท่ีจ่ายให้กับจำนวนนักเรียน 
๒. จัดแบ่งเงินให้คณะกรรมการจ่ายเงินเป็นรายห้อง 
๓. จัดเอกสารเพื่อให้นักเรียนท่ีรับเงินลงช่ือ  และหมายเลขประจำตัวประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน

และส่งคืนเมื่อดำเนินการเสร็จ 
๔. ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้คณะกรรมการจ่ายเงิน 

กรรมการจ่ายเงิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๑. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์  คร ู  ม. ๑/๒  
๒. นายวีรวัฒน ์   ลงผิว   ครูผู้ช่วย  ม. ๑/๓   
๓. นายศิวกร   กรึงไกร   คร ู  ม. ๑/๔   
๔. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  คร ู  ม. ๑/๕   
๕. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครูผู้ช่วย  ม. ๑/๖   
๖. นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครูชำนาญการ ม. ๑/๗   
๗. นางพรรณี   เกตุถาวร  ครูชำนาญการ ม. ๑/๘ 
๘. นางจิตร์สมา   สมงาม   ครูชำนาญการ ม. ๑/๙ 
๙. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   ครผูู้ช่วย  ม. ๑/๑๐ 
๑๐. นางสาวญดา  แก้วพานิชย์  ครูผู้ช่วย  ม. ๑/๑๑  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันอาทิตย์ท่ี ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
๑. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์  คร ู  ม. ๔/๒ 
๒. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   คร ู  ม. ๔/๓ 
๓. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย  ม. ๔/๔ 
๔. นางสาวพรรณี  เกตุถาวร  ครูชำนาญการ ม. ๔/๕ 
๕. นายรณกร   ไข่นาค   คร ู  ม. ๔/๖ 
๖. นางสาวยุวดี   สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย  ม. ๔/๗ 

หน้าท่ี 
๑. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงช่ือ พร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น

หลักฐาน และนำส่งคืนงานการเงินภายในวันจันทร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒. รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.๑ จำนวน ๒๑๐ บาท ม.๔ จำนวน ๒๓๐ บาทและค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ม.๑ จำนวน ๔๕๐ บาท ม. ๔ จำนวน ๕๐๐ บาท จากงานการเงินในวันศุกร์ท่ี ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนม. ๑ ในวันเสาร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓๒ 
และ ม. ๔ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๐๒   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

 
(นายประจวบโชค     สร้อยสม) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 
 
 

 

 
 


