
  
 
 

   ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี ๔๘๕ / ๒๕๖๕   

เรื่อง  แต่งต้ังหัวหน้ำระดับช้ัน รองหัวหน้ำระดับช้ันและครูท่ีปรึกษำ ภำคเรียน ท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………….. 
 เพื่อสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียน  
ทุกคน โดยมุ่งหวังว่ำนักเรียนจะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพรอบด้ำน ท้ังด้ำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดควำมยั่งยืน นักเรียนทุกคนต้องได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง     
อย่ำงรอบด้ำนและทันกำรณ์ได้รับกำรพัฒนำทุกมิติ เป็นคนดี มีควำมสุขและปลอดภัยในสภำพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งต้ังหัวหน้ำระดับ รองหัวหน้ำระดับและครูท่ีปรึกษำดูแลนักเรียนระดับช้ันต่ำง ๆ ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  หัวหน้าระดับชั้น  นางนปภา ไต่เป็นสุข  ครู 

  รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครู  

รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวศิริวรรณ โอริส  ครู   

 ม.๑/๑  นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  G (๒๑๔)  

 ม.๑/๒ นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู   ห้องโฮมรูม  ๕๒๔                   

   นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์  ครู  

  ม.๑/๓ นำงนงพงำ อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ห้องสมุด         

   นำงนปภำ ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย 

  ม.๑/๔  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม  ๕๑๔                 

   นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู 

 ม.๑/๕ นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ศิลปะ ๑      

   นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครู 

  ม.๑/๖ นำยพีระศิลป์ เอกฐิน  ครู   ห้องโฮมรูม  คอมฯ ๕ 

   นำงสำวศิริวรรณ โอริส  ครู 

  ม.๑/๗  นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครู   ห้องโฮมรูม ๖ (๓๒๒) 

   นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมถ์  ครูผู้ช่วย 



-๒- 

  ม.๑/๘  นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    ห้องโฮมรูม ๕๒๓ 

   นำงสำวพัชรี  บัวอำจ  ครูผู้ช่วย 

  ม.๑/๙ นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๓๒           

   นำงสำวอุมำพร ขำวแขก  ครู 

   ม.๑/๑๐ นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๕ 

   นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์  ครู 

   ม.๑/๑๑ นำยปล้ืม   ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๕๒๕  

      นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
                    หัวหน้าระดับชั้น          นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ ครู  

      รองหัวหน้าระดับชั้น     นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู  

  รองหัวหน้าระดับชั้น     นางสาวปัทมา กรีถาวร              ครู  

  ม.๒/๑ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม G (๒๑๕) 

  ม.๒/๒ นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๓๑๒  

   นำงสำวกนกวรรณ ภำคสินธุ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ                    

 ม.๒/๓ นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๑๓ 

   นำยพิทยำ  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย  

 ม.๒/๔ นำยวันเฉลิม อุลิต  ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๖                     

   นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสด์ิ  ครู        

  ม.๒/๕ นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   ห้องโฮมรูม  คหกรรม ๑         

   นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย  

  ม.๒/๖ นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู            ห้องโฮมรูม  คอมฯ ๒ 

   นำงสำวปัทมำ กรีถำวร  ครู  

  ม.๒/๗ นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๕ 

   นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู  

  ม.๒/๘ นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๓๓๓   

   นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  ครู 

-๓- 



  ม.๒/๙ นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู   ห้องโฮมรูม  ๒๒๗  

            นำยธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง     

 ม.๒/๑๐ นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  ครู   ห้องโฮมรูม  เกษตร ๑    

    นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครู       

 ม.๒/๑๑ ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๔๒๔ 

    นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

                            หัวหน้าระดับชั้น  นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู ช านาญการ 

                            รองหัวหน้าระดับชั้น นางชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู ช านาญการ 

                            รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู 

  ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม G (๒๑๔)         

  ม.๓/๒ นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม  แนะแนว ๒           

   นำยวีรวัฒน์    ลงผิว  ครู 

  ม.๓/๓ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๓ 

    นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์  ครู          

  ม.๓/๔ นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๒ 

   นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู                                                         

  ม.๓/๕ นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๘   

   นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์  ครู                                      

  ม.๓/๖ นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓     

   นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน  ครู   

  ม.๓/๗ นำงสำวสุรีย์ ทนคง  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๕๒๖                           

   นำงชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู ช ำนำญกำร 

 ม.๓/๘ นำวสำวยุวดี สุภำเรือง  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๕             

   นำยนัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย  

  ม.๓/๙ นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร ครู   ห้องโฮมรูม วิทย์ ๕ (๓๒๓)   

   นำงจิตร์สมำ สมงำม  ครู ช ำนำญกำร 

 

 



 -๔- 

  ม.๓/๑๐ นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม วิทย์ ๗ (๓๒๑)

    นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย 

  ม.๓/๑๑ นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๓ 

      นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครู   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  หัวหน้าระดับชั้น  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครู     

  รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด ครู 

  รองหัวหน้าระดับชั้น นายฉัตรดาว   ฉันทะ  ครู      

  ม.๔/๑ นำยเสกสรรค์   สุขมำ  ครู   ห้องโฮมรูม G (๕๑๖)   

  ม.๔/๒  นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๕  

            นำยศิวกร กรึงไกร  ครู      

   ม.๔/๓ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๒๖    

    จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู        

  ม.๔/๔ นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒ ิ  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๓๓๑                          

   นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ  ครู       

   ม.๔/๕ นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล   ครู   ห้องโฮมรูม ๓๒๔      

    นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   

   ม.๔/๖ นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู     ห้องโฮมรูม คอมฯ ๑ 

    นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง                           

  ม.๔/๗ นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู     ห้องโฮมรูม ๔๑๔  
   นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล  ครู 
  ม.๔/๘ นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย    ห้องโฮมรูม กำรงำน ๒  
   นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   หัวหน้าระดับชั้น  นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู  
   รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาววิชญาพร อุ่นมี  ครู 
   รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู 

 



-๕- 

  ม.๕/๑ นำยภูวดล   ส ำลี   ครู     ห้องโฮมรูม G (๕๑๗)  

  ม.๕/๒ นำงสำววิชญำพร อุ่นมี  ครู      ห้องโฮมรูม ๔๑๗ 

   นำยกันตภณ  วำทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย 

  ม.๕/๓ นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๒  

   นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย    

  ม.๕/๔ นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม คหกรรม ๒ 

   นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์  ครู  

  ม.๕/๕ นำงพรรณี เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๓๓๖   

                      นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู       

  ม.๕/๖ นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๕๑๑ 

   นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 

  ม.๕/๗ นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๓๑๑  

   นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู 

  ม.๕/๘ นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๒๗  

   นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู     

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
หัวหน้าระดับชั้น  นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ช านาญการพิเศษ 
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ช านาญการพิเศษ 
รองหัวหน้าระดับชั้น นายเกียรติศักด์ิ กันนิดา    ครู  

   ม.๖/๑  นำยชยกร อมรเวช  ครู   ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)    

  ม.๖/๒ นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๕๒๗ 

   นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  ครู                                                                      

  ม.๖/๓ นำงจิดำภำ จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร    ห้องโฮมรูม ๓๓๕ 

   นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

  ม.๖/๔  นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๑๘   

   นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   

  ม.๖/๕ นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๓๑๖      

    นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร  ครู     
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  ม.๖/๖ นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๓ 

   นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ  ครู    

 ม.๖/๗ นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู    ห้องโฮมรูม แนะแนว ๑                       
   นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู     
หัวหน้าระดับชั้น   
 หน้ำท่ี  ๑. ร่วมวำงแผนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และช่วยก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
     ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนและนโยบำยของโรงเรียน 
 ๒. ประสำนงำนและติดตำมดูแลครูท่ีปรึกษำในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ ในกำรควบคุมดูแลและแก้ปัญหำ 
     นักเรียนด้ำนควำมประพฤติ กริยำมำรยำท กำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 ๓. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครูท่ีปรึกษำในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑ กำรควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง หรือ กิจกรรมในโอกำส 
        พิเศษต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
  ๓.๒ กำรควบคุมดูแลบันทึกเวลำเรียนของนักเรียน ด้วยระบบ D-School เกี่ยวกับกำรขำดเรียน 
        หนีเรียน มำสำยและคะแนนควำมประพฤติ 
  ๓.๓ กำรดูแลนักเรียนในกำรประชุมอบรมประจ ำสัปดำห์ 
  ๓.๔ กำรดูแลเรื่องทรงผม กำรแต่งกำยของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
  ๓.๕ กำรควบคุมดูแลนักเรียนในกำรท ำควำมสะอำด พัฒนำห้องเรียนและบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
  ๓.๖ ดูแลกำรจัดท ำเอกสำรของครูท่ีปรึกษำตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๔. ด ำเนินกำรร่วมกับครูท่ีปรึกษำในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบในกำรประชุมอบรมนักเรียน 
 ๕. ประสำนงำนและร่วมประชุมปรึกษำหำรือกับครูท่ีปรึกษำ ในกำรแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
     ของนักเรียน 
 ๖. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อ 
     นักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
 ๗. เก็บรวบรวมเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ของนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
รองหัวหน้าระดับชั้น   
หน้ำท่ี   ๑.  เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำระดับช้ันในกำรท ำหน้ำท่ีต่ำง ๆ ของหัวหน้ำระดับช้ัน 

๒. รับผิดชอบและท ำหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำระดับช้ัน  เมื่อหัวหน้ำระดับช้ันไม่อยู่ หรือ ไม่สำมำรถปฏิบัติ 
      หน้ำท่ีได้ หรือได้รับมอบหมำย 
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ครูที่ปรึกษา                                                           
หน้ำท่ี  ๑.  เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในควำมรับผิดชอบ  ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมระเบียบวินัยและ 
     กฎข้อบังคับของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด   ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ควำมประพฤติ กิริยำมำรยำท 
  ๑.๒  ระเบียบวินัย  ในเรื่องกำรแต่งกำย  ทรงผม 

 ๑.๓  กำรมำโรงเรียน  กำรขำดเรียน   มำสำย   หนีเรียน 
  ๑.๔  ควำมพร้อมและควำมถูกต้องของอุปกรณ์กำรเรียน 

  ๑.๕  กำรร่วมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือ  ได้รับมอบหมำย 

 ๒.  ให้ค ำแนะน ำตักเตือน  อบรมส่ังสอน หรือลงโทษ เพื่อให้นักเรียนในกำรปกครองของตน   

      มีควำมประพฤติถูกต้องเหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

๓.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงและตรวจเช็ครำยช่ือนักเรียน 

     ด้วยระบบ D-School ทุกวัน 

 ๔. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรท ำควำมสะอำด   กำรพัฒนำห้องเรียนและบริเวณท่ีได้รับมอบหมำยให้เกิด   

     ควำมสะอำด  สวยงำมทุกวัน  และ ด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมระดับช้ันแต่ละสัปดำห์ 

๕. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เกิดควำมเรียบร้อย  ในกำรประชุมอบรมนักเรียน  หรือกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

    ของโรงเรียน 

๖. ประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียน  ครูผู้สอน  กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และฝ่ำยอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกรณีท่ีนักเรียนในกำรปกครองท่ีรับผิดชอบเกิดปัญหำต่ำง ๆ  

 ๗. จัดท ำระเบียนสะสม   ศึกษำนักเรียนเป็นรำยกรณีและท ำเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ  ตำมท่ีกลุ่มงำน 

     กิจกำรนักเรียนมอบหมำย 

 ๘. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน  อย่ำงน้อยภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 ๙. จัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 

 ๑๐. ในกรณีท่ีนักเรียนขำดเรียนเป็นประจ ำ  ขำดเรียนติดต่อกันเกิน  ๓  วัน  ต้องมีหนังสือแจ้งให้ 

       ผู้ปกครอง  และหัวหน้ำระดับช้ันทรำบ   เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 

 ๑๑. ช้ีแจงระเบียบวินัย   กฎเกณฑ์   ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนทรำบชัดเจน 

 ๑๒. ดูแลเอำใจใส่นักเรียน  ด้ำนสุขภำพอนำมัย สุขภำพจิต  ไม่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและคอย    

               ให้ควำมช่วยเหลือดูแลด้ำนสวัสดิกำรต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนควรได้รับบริกำรจำกโรงเรียนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 ๑๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและโฮมรูมเป็นประจ ำทุกวันในคำบกิจกรรมโฮมรูม และจัดกิจกรรมอื่น ๆ 

                ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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          ๑๔. จัดกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  meeting)  ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 ๑๕. แจ้งนักเรียนให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

      (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

 ๑๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ท้ังนี้   ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   บังเกิดผลแก่ 

นักเรียนและทำงรำชกำร     

  ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๓   พฤศจิกำยน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                  (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


