
                                                                     
   ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

                                                         ที ่ ๔๗๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติกำรสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

เรื่อง  เตรียมภำษำมุ่งหน้ำสู่อำชีพ  ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรท้องถิ่น 
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภำษำมุ่งหน้ำสู่อำชีพ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒                
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ภูมิหลัง วิถีกำรด ำรงชีวิต เศรษฐกิจสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยำกรของอ ำเภอบำงปะอิน เพ่ือปลูกฝังให้เย ำวชนอ ำเภอ             
บำงปะอินมีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในฐำนะพลเมืองอ ำเภอบำงปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ                    
จึงมอบหมำยให้ครูปฏิบัติกำรสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภำษำ              
มุ่งหน้ำสู่อำชีพ ดังเอกสำรที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

             ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อนักเรียน 
โรงเรียนและทำงรำชกำร  และเมื่อเสร็จสิ้นกำรสอนหลักสูตรท้องถิ่น ในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ แล้ว              
ให้รำยงำนแจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบด้วย  
 

                       สั่ง   ณ   วันที่  ๒๕  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

                                                                          

                                                     (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”                     
 



ตารางเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องคี่) 
หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (วันพฤหัสบดี  คาบที่ 7) 

 

 

          ว.ด.ป 
ชั้น/ห้อง 

3 พ.ย. 65 
 

10 พ.ย. 65 
 

17 พ.ย. 65 
 

24 พ.ย. 65 
 

1 ธ.ค. 65 
 

8 ธ.ค. 65 
 

15 ธ.ค. 65 
 

22 ธ.ค. 65 
 

2/3 สังคมฯ (522) 
ครูโสภิต 

ภาษาไทย (522) 
ครูกัญญชัญญ ์

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาไทย (522) 
ครูกัญญชัญญ ์

 

ภาษาอังกฤษ (522)           
ครูพัชรินทร ์

2/5 สังคมฯ (523) 
ครูธนารักษ์ 

ภาษาไทย (523) 
ครูสรุีย ์

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

ภาษาอังกฤษ (523)           
ครูวรรณสิร ิ

2/7 สังคมฯ (528) 
ครูธนพล 

ภาษาไทย (528) 
ครูจุฑามาส 

การงาน  
(อุตสาหกรรม) 

ครูกันติชา 

การงาน  
(อุตสาหกรรม) 

ครูกันติชา 

การงาน  
(อุตสาหกรรม) 

ครูกันติชา 

การงาน (อุตฯ) 
ครูกันติชา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาอังกฤษ (528) 
ครูวรรณสิร ิ

 

ภาษาไทย (528) 
ครูสรุีย ์

2/9 สังคมฯ (316) 
ครูวันเฉลมิ 

ภาษาไทย (316) 
ครูจิรฉตัร 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาไทย (316) 
ครูจุฑามาส 

ภาษาเกาหล ี(414) 
ครูพิชามญช์ุ 

2/11 สังคมฯ (227) 
ครูพรพิชิต 

ภาษาไทย (227) 
ครูสุทธิพงษ์ 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาเกาหล ี(414) 
ครูพิชามญช์ุ 

ภาษาไทย (227) 
ครูจิรฉตัร 



ตารางเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องคี่) 
หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  (วันพฤหัสบดี  คาบที่ 7) 
 

 

 

        ว.ด.ป 
ชั้น/ห้อง 

5 ม.ค. 66 
 

12 ม.ค. 66 
 

19 ม.ค. 66 
 

26 ม.ค. 66 
 

2 ก.พ. 66 
 

9 ก.พ. 66 
 

16 ก.พ. 66 
 

2/3 ภาษาจีน (522)           
ครูยุวด ี

วิทย์ (522)           
ครูพิมพ์ธาดา 

วิทย์ (522)           
ครูพิมพ์ธาดา 

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

คอมฯ (คอม 4)           
ครูพิทยา 

คอมฯ (คอม 4)           
ครูพิทยา 

คอมฯ (คอม 4)           
ครูพิทยา 

2/5 ภาษาเกาหล ี(523) 
ครูพิชามญช์ุ 

วิทย์ (523)           
ครูศิรินภา 

วิทย์ (523)           
ครูศิรินภา 

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

คอมฯ (คอม 2)           
ครูภาณุพันธ ์

คอมฯ (คอม 2)           
ครูภาณุพันธ ์

คอมฯ (คอม 2)           
ครูภาณุพันธ ์

2/7 ภาษาเกาหลี (414) 
ครูเกาหล ี

วิทย์ (528)           
ครูจิตร์สมา 

วิทย์ (528)           
ครูจิตร์สมา 

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

คอมฯ (227)           
ครูพัชร ี

คอมฯ (คอม 5)           
ครูพัชร ี

คอมฯ (คอม 5)           
ครูพัชร ี

2/9 ภาษาอังกฤษ (316)           
ครูวรรณสิร ิ

คอมฯ (คอม 5)           
ครูพีระศลิป ์

คอมฯ (คอม 5)           
ครูพีระศลิป ์

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

คอมฯ (คอม 5)           
ครูพีระศลิป ์

วิทย์ (316)           
ครูพิมพ์ธาดา 

วิทย์ (316)           
ครูพิมพ์ธาดา 

2/11 ภาษาอังกฤษ (227)           
ครูพัชรินทร ์

คอมฯ (คอม 2)           
ครูธนกฤต 

คอมฯ (คอม 2)           
ครูธนกฤต 

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

วิทย์ (316)           
ครูพิมพ์ธาดา 

วิทย์ (227)           
ครูศิรินภา 

คอมฯ (227)           
ครูธนกฤต 


