
                                            
 
                                             
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๖๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน 
สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------- 
  ตำมที่โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

พระนครศรีอยุธยำ จะรับกำรประเมินสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔     
ระดับกลุ่มจังหวัด (ระดับประเทศ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้กำรประเมินดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำย จึง ขอให้ครูและบุคลำกร           
ทำงกำรศึกษำที่มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันเสำร์ที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. ว่ำที่ร้อยตรี สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
๓. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
๕. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม     ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๖. นำยเกษม  เมำลิทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๗. นำยศภุมงคล  อินทร์สนอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๘. นำยปลื้ม ปรีชำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๙. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   ครูช ำนำญกำร 
๑๐. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครูช ำนำญกำร 
๑๑. นำงอำรีวรรณ   แน่ประโคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๒. นำยประสพชัย   แน่ประโคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๓. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๔. นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๕. นำงจิตรีย์   รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๖. นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๗. นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๘. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๙. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
๒๐. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
๒๑. นำงจิดำภำ   จูหว้ำ  ครูช ำนำญกำร 
๒๒. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครูช ำนำญกำร 
๒๓. นำงพรรณี  เกตุถำวร  ครูช ำนำญกำร 
๒๔. นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครูช ำนำญกำร 
๒๕. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์  ครูช ำนำญกำร 
๒๖. นำงจิตร์สมำ  สมงำม       ครูช ำนำญกำร 



 
๒๗. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครูช ำนำญกำร 
๒๘. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครูช ำนำญกำร 
๒๙. นำงสำวสุรีย์    ทนคง    ครูช ำนำญกำร 
๓๐. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครูช ำนำญกำร 
๓๑. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี      ครูช ำนำญกำร 
๓๒. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      ครูช ำนำญกำร 
๓๓. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร 
๓๔. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร 
๓๕. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร 
๓๖. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู
๓๗. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู
๓๘. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู
๓๙. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู
๔๐. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู
๔๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู
๔๒. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ ์ คร ู
๔๓. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู
๔๔. นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู
๔๕. นำยวันเฉลิม อุลิต  คร ู
๔๖. นำยชยกร อมรเวช  คร ู
๔๗. นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  คร ู
๔๘. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู
๔๙. นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  คร ู
๕๐. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู
๕๑. นำงสำวปัทมำ  กรีถำวร  คร ู
๕๒. นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ   คร ู
๕๓. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ คร ู
๕๔. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี    คร ู
๕๕. นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู
๕๖. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  คร ู
๕๗. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์   คร ู
๕๘. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี    คร ู
๕๙. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร คร ู
๖๐. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู
๖๑. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ คร ู
๖๒. นำงสำวอรยิำ  กันทะวงค์  คร ู
๖๓. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ คร ู
๖๔. นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  คร ู
๖๕. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ คร ู
๖๖. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  คร ู



 
๖๗. นำยภูวดล   ส ำล ี        คร ู
๖๘. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู
๖๙. นำยศิวกร  กรึงไกร          คร ู
๗๐. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู
๗๑. นำงสำวศริินภำ  มุลำลินน์    คร ู
๗๒. นำยเสกสรรค์  สุขมำ  คร ู
๗๓. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู
๗๔. นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง คร ู
๗๕. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ   คร ู
๗๖. นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู
๗๗. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู
๗๘. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู
๗๙. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู
๘๐. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู
๘๑. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์  คร ู
๘๒. นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู
๘๓. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ    คร ู
๘๔. นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์  คร ู
๘๕. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู
๘๖. นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  คร ู
๘๗. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู
๘๘. นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล  คร ู
๘๙. นำวสำวยุวดี  สภุำเรือง  คร ู
๙๐. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู
๙๑. นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ  คร ู
๙๒. นำงสำวภริตำ  โอชำรส  คร ู
๙๓. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย 
๙๔. นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย 
๙๕. นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 
๙๖. นำยนัฐวุฒิ สำยันต ์  ครูผู้ช่วย 
๙๗. ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย 
๙๘. นำงสำวกนัติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย 
๙๙. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย 
๑๐๐. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย 
๑๐๑. นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย 
๑๐๒. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย 
๑๐๓. นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย 
๑๐๔. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย 
๑๐๕. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง 
๑๐๖. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข       ครอัูตรำจ้ำง 



 
๑๐๗. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง 
๑๐๘. นำยธรรมนูญ  ระวังใน    ครูอัตรำจ้ำง 
๑๐๙. นำงสำวพรนิภำ   ศรีอรุณ ครธูุรกำร 
๑๑๐. นำยจตุรพล   แสงอุทัย  ลูกจ้ำงประจ ำ 
๑๑๑. นำยสมควร   เอ่ียมสอำด ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๒. นำยทองเพชร  ค ำดุลย์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๓. นำยภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๔. นำงสำวสุริยำ  ดงภูยำว ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๕. นำงสำวธิดำรัตน์  ภำคไพรศรี ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๖. นำยทวีศักดิ์  รื่นเวช  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๗. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์    ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๘. นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑๙. นำยธัญวุฒน์   ไวยเมฆ  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๒๐. นำงสังวล นนทวงษ ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๒๑. นำงสำววรำภรณ์  เอ่ียมสอำด ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๒๒. นำยอัครพล พงษ์พืชน์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๒๓. นำยวิชวน  นัยสภุำพ  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๒๔. นำยอรรคพล  เรืองจันทร์ พนักงำนขับรถยนต์ 
๑๒๕. นำยวีนัส  เกิดแก่น  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
๑๒๖. นำยปรีชำ อยู่คง  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
๑๒๗. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 

      

   ขอให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่ง มำปฏิบัติหน้ำที่        
โดยพร้อมเพรียงกันด้วยควำมตั้งใจ เพ่ือให้กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิด
ประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนต่อไป  
 

  สั่ง   ณ  วันที่   ๑๘   กุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
          (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  


