
                                                                     
   คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

                                                         ที ่ ๑๒๗/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

เรื่อง  เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดให้มีการหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนได้ เรียนรู้ภูมิหลัง วิถีการดำรงชีวิต เศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรของอำเภอบางปะอิน เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนอำเภอบางปะอินมีความรัก 
ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองอำเภอบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมอบหมายให้ครูปฏิบัติการสอน
หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ  ดังเอกสารที่แนบท้าย
คำสั่งนี้ 
 

             ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อนักเรียน 
โรงเรียนและทางราชการ  และเมื่อเสร็จสิ้นการสอนหลักสูตรท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แล้ว              
ให้รายงานแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย  
 
                       สั่ง   ณ   วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
                                                                          

                                                     (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”                     
 



ตารางเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องคู่) 
หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  (วันพฤหัสบดี  คาบที่ 7) 
 

 

          ว.ด.ป 
ชั้น/ห้อง 

19 พ.ค. 65 
 

26 พ.ค. 65 
 

2 มิ.ย. 65 
 

9 มิ.ย. 65 
 

16 มิ.ย. 65 
 

23 มิ.ย. 65 
 

30 มิ.ย. 65 
 

7 ก.ค. 65 
 

2/2 สังคม (511) 
ครูกัญญารัตน ์

ภาษาไทย (511) 
ครูจุฑามาส 

ภาษาไทย (511) 
ครูจิรฉตัร 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

การงาน (คหกรรม2) 
ครูญดา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาไทย (511) 
ครูสรุีย ์

ภาษาไทย (511) 
ครูจุไรภรณ ์

2/4 สังคม (512) 
ครูกัลย์พตัร ์

ภาษาไทย (512) 
ครูจุไรภรณ ์

ภาษาไทย (512) 
ครูสุทธิพงษ ์

การงาน 
(อุตสาหกรรม) 

ครูกันติชา 

การงาน 
(อุตสาหกรรม) 

ครูกันติชา 

การงาน (อุตฯ) 
ครูกันติชา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาไทย (512) 
ครูกันตภน 

ภาษาไทย (512) 
ครูปลืม้ 

2/6 สังคม (522) 
ครูรวิพรรณ 

ภาษาไทย (522) 
ครูกัญญชญัญ ์

ภาษาไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาวี 

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

การงาน (การงาน2) 
ครูเมธาว ี

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาอังกฤษ (522) 
ครูวีรวัฒน์ 

ภาษาที่สอง (415) 
ครูศิริวรรณ 

2/8 สังคม (527) 
ครูสุกลัยา 

ภาษาไทย (527) 
ครูสุทธิพงษ์ 

ภาษาไทย (527) 
ครูกัญญชญัญ ์

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

การงาน (การงาน1) 
ครูกฤติญา 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาอังกฤษ (416) 
ครูพัชรินทร ์

ภาษาที่สอง (416) 
ครูเศรษฐลักษณ ์

2/10 สังคม (528) 
ครูพิมพ์สภุา 

ภาษาไทย (528) 
ครูกันตภน 

ภาษาไทย (528) 
ครูจุไรภรณ ์

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

การงาน (เกษตร) 
ครูธวัช 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ภาษาที่สอง (415) 
ครูเศรษฐลักษณ ์

ภาษาไทย (528) 
ครูจิรฉตัร 



ตารางเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องคู่) 
หลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  (วันพฤหัสบดี  คาบที่ 7) 
 

        ว.ด.ป 
ชั้น/ห้อง 

4 ส.ค. 65 
 

11 ส.ค. 65 
 

18 ส.ค. 65 
 

25 ส.ค. 65 
 

1 ก.ย. 65 
 

8 ก.ย. 65 
 

15 ก.ย. 65 
 

22 ก.ย. 65 
 

2/2 ภาษาอังกฤษ (416) 
ครูพรเพ็ญ 

ภาษาที่สอง (416) 
ครูนุชาภา 

วิทย์ (511) 
ครูจิตร์สมา 

วิทย์ (511) 
ครูจิตร์สมา 

 
 
 

ศึกษา 
นอกสถานท่ี 

 

คอมฯ (คอม 3) 
ครูภาณุพันธ ์

คอมฯ (คอม 3) 
ครูภาณุพันธ ์

คอมฯ (คอม 3) 
ครูภาณุพันธ ์

2/4 ภาษาอังกฤษ (415) 
ครูพัชรินทร ์

ภาษาที่สอง (415) 
ครูศิริวรรณ 

คอมฯ (227) 
ครูพีระศลิป ์

คอมฯ (227) 
ครูพีระศลิป ์

คอมฯ (227) 
ครูพีระศลิป ์

วิทย์ (วิทย์ 4) 
ครูศิรินภา 

วิทย์ (วิทย์ 4) 
ครูศิรินภา 

2/6 ภาษาไทย (522) 
ครูกันตภน 

ภาษาไทย (522) 
ครูสุทธิพงษ์ 

คอมฯ (คอม 1) 
ครูธนกฤต 

วิทย์ (วิทย์ 4) 
ครูจิตรีย ์

วิทย์ (วิทย์ 4) 
ครูจิตรีย ์

คอมฯ (คอม 1) 
ครูธนกฤต 

คอมฯ (คอม 1) 
ครูธนกฤต 

2/8 ภาษาไทย (527) 
ครูสรุีย ์

ภาษาไทย (527) 
ครูกันตภน 

คอมฯ (คอม 3) 
ครูพัชร ี

คอมฯ (คอม 3) 
ครูพัชร ี

คอมฯ (คอม 1) 
ครูพัชร ี

วิทย์ (527) 
ครูศิวกร 

วิทย์ (527) 
ครูศิวกร 

2/10 ภาษาไทย (528) 
ครูจิรฉตัร 

ภาษาอังกฤษ (528) 
ครูเทอดศักดิ ์

วิทย์ (วิทย์ 4) 
ครูเสกสรรค ์

คอมฯ (คอม 1) 
ครูพิทยา 

วิทย์ (528) 
ครูเสกสรรค ์

คอมฯ (227) 
ครูพิทยา 

คอมฯ (227) 
ครูพิทยา 


