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ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่๑๓๗/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------- 

     ตำมที่โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนต่อ  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และประกำศผลกำรคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น         ผู้ปกครองและนักเรียนต้องด ำเนินกำรมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบำงปะอิน 
“รำชำนุเครำะห์ ๑”   ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ณ  โดมอเนกประสงค์ และหอประชุม
อเนกประสงค ์

 

     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเกิดควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

วันรับมอบตัว 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ วันที่  ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ วันที่  ๓๐  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค    สร้อยสม            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงกำญจนี    เหลืองวัฒนนันท์        รองผู้อ ำนวยกำร                      รองประธำนกรรมกำร 

๓. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร              กรรมกำร 

๔. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ              รองผู้อ ำนวยกำร              กรรมกำร 

๕. ว่ำทีร่้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์    รองผู้อ ำนวยกำร             กรรมกำร 

๖. นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร      

๗. นำยเกษม  เมำลิทอง                     คร ูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร      

๘. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง              คร ูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

๙. นำยปลื้ม  ปรีชำ                         คร ูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร       

๑๐.นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล           คร ูช ำนำญกำร                กรรมกำร  

          ๑๑.นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม             คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 



๒ 
 

หน้ำที่  
          ๑. ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ก ำกับ ติดตำม ให้กำรด ำเนินกำรรับมอบตัวนักเรียนเป็นไปด้วยควำม 
เรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำน 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน           รองผู้อ ำนวยกำร                     รองประธำน 
๓. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ           คร ูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
๔. นำยเกษม    เมำลิทอง              คร ูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
๕. นำยประสพชัย   แน่ประโคน            คร ูช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร   
๖. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง             คร ูช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
๗. นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์                คร ูช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร 
๘. นำงสำวสมำพร    สมสืบ          คร ูช ำนำญกำร                       กรรมกำร    
๙. นำง จิรฉัตร       สะสมทรัพย์            ครู ช ำนำญกำร                        กรรมกำร  
๑๐. นำงจุไรภรณ์     พงษ์ไชย              คร ู                      กรรมกำร 
๑๑. นำยรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์              ครู                                      กรรมกำร 
๑๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. วำงแผนและด ำเนินกำร  สรุปผลและรำยงำนกำรรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. แก้ไขปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

๑. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ          คร ูช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำน 
๒. นำงสำวสมำพร    สมสืบ                 คร ูช ำนำญกำร               รองประธำน 
๓. นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย             ครู                             กรรมกำร    
๔. นำงสำวชญำภำ   ลีวรรณ           คร ูช ำนำญกำร               กรรมกำร  
๕. นำยภูวดล    ส ำลี                      ครู                             กรรมกำร  
๖. นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร          ครู          กรรมกำร                           
๗. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์     คร ู                กรรมกำร                 
๘. นำงสำวสกุลทิพย์    ชูพงษ์              ครู          กรรมกำร 
๙. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร                          
๑๐. นำงสำวน้ ำฝน   เลี้ยงชั่งทอง          ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร                   
๑๑. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์          ครูอัตรำจ้ำง          กรรมกำร           

  



๓ 
 

หน้ำที ่
๑. จัดเอกสำรและบัญชีรำยชื่อนักเรียนให้กับคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและกรรมกำรรับมอบตัว 
๒. เขียนรำยละเอียดและจัดท ำป้ำยต่ำง ๆ ให้กับคณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
๓. รับเอกสำรจำกคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและกรรมกำรรับมอบตัวพร้อมสรุปจ ำนวนนักเรียน

ที่มำมอบตัวเสนอผู้บริหำร 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการจัดสถานที่ 

๑. นำยประสพชัย   แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๒. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู    รองประธำน 
๓. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู    กรรมกำร 
๔. นำยสมพร   อมรเวช   คร ู    กรรมกำร 
๕. นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
๖. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๗. ลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว      กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑ จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี รับรำยงำนตัวบริเวณโดมเอนกประสงค์ จ ำนวน ๔๓๕  ตัว โดยเก้ำอ้ีให้นักเรียนนั่ง

จ ำนวนห้องละ ๔๐ ตัวเว้นระยะห่ำงตำมมำตรกำรระวังโรค โดยจัดจ ำนวน ๗ ห้องและจัดโต๊ะ
เพ่ือให้กรรมกำรรับมอบตัวไว้ด้ำนหน้ำของแต่ละห้อง พร้อมโต๊ะส ำหรับวำงหนังสือและสมุดทุก
ห้อง 

 ๒.  จัดเก้ำอ้ีที่หอประชุม ๘๔ พรรษำ เพื่อใช้ประชุมผู้ปกครองจ ำนวน ๔๐๐ ตัวโดยเว้นระยะห่ำงตำม 
                มำตรกำร จัดโต๊ะบรรยำยบนเวทีจ ำนวน ๑ ชุด  จัดแทนยืนพูดพิธีกรด้ำนหน้ำเวทีพร้อม  จัดชุด 
                รับแขกให้เรียบร้อย 

๓   จัดเก้ำอ้ีในหอประชุมเอนกประสงค์ จ ำนวน ๑๖๐ ตัว แยกเป็นห้องจ ำนวน ๔ ห้อง ห้องละ ๔๐   
     ตัว โดยเว้นระยะห่ำงตำมมำตรกำรระวังโรคเพ่ือ ใช้ในกำรมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๘   
     ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑๑  

           ๔.  จัดโต๊ะและพ้ืนที่โถงอำคำร ๕  เพ่ือเป็นจุดจ ำหน่ำยกระเป๋ำ  ชุดพละศึกษำ  

           ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

รับรำยงำนตัวระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่  ๑   วันที่ ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๔   เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๘.๔๕ น 
 ๑.  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู       ประธำน 
 ๒.  นำงสำวกัญญำรัตน์   ศิลำแยง  คร ู            รองประธำน 
 ๓.  นำยวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมกำร 

๔.  นำยสมพร   อมรเวช   คร ู    กรรมกำร 
๕.  นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวสัดิ์  คร ู    กรรมกำร 



๔ 
 

รับรำยงำนตัวระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ ๔   วันที่ ๓๐  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. 
 ๑.  นำงสำวสมำพร   สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร   ประธำน 
 ๒.  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูช ำนำญกำร   รองประธำน 
 ๓.  นำงอำรีวรรณ   แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู    กรรมกำร 

๕.  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์น  คร ู    กรรมกำร 
หน้ำที่ 
๑. ให้กำรแนะน ำนักเรียนและผู้ปกครองในกำรจัดเข้ำตำมแถวของห้องเรียน และแนะน ำกำรจัด

ผู้ปกครองเข้ำห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
๒. ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำกับนักเรียนและผู้ปกครองในกำรกรอบข้อมูลในแบบต่ำง ๆ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการรับมอบตัว 

คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รับมอบตัววันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
โดย    มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ถึง ๑/๗        มอบตัวที่โดมอเนกประสงค์ 

             มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘  ถึง ๑/๑๑     มอบตัวที่หอประชุมอเนกประสงค์   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๒ 

 ๑.  นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่  คร ู    หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวกัญญำรัตน์   ศิลำแยง  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงเจียมจิตร  บัวประเสิรฐ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๓ 
 ๑.  นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงพรรณี   เกตุถำวร   คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงนงพงำ  อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๔ 
 ๑.  นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ               หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงจิดำภำ   จูหว้ำ   คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๓.  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    ผู้ช่วย 

 



๕ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๕ 
 ๑.  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย  คร ู    หัวหน้ำ 
 ๒.  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์  คร ู    ผู้ช่วย  
 ๓.  นำงสำวอุมำพร   ขำวแขก  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวชลุีกร    เพชรทองบุญ  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย              ครูผู้ช่วย                      ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๖ 
 ๑.  นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวสัดิ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ   คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวศิริวรรณ   โอริส  คร ู    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๗ 
 ๑.  นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
 ๒.  นำยสมพร  อมรเวช   คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำยเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครอัูตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๘ 
 ๑.  นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ คร ู    หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสุดำพร  ยิ้มสิน   คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวกันติชำ  สหนนทช์ัยกุล ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๙ 
๑. นำงสำวจุฑำมำส   จันทร์มณี  คร ู    หัวหน้ำ 
๒. นำงกัญญชัญญ์   เหมือนเตย  คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวสุรีย์   ทนคง   คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑๐ 
 ๑.  นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  คร ู    หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำยวันเฉลิม     อุลิต      คร ู    ผู้ช่วย 
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 ๕.  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำที่ปีที่ ๑/๑๑ 
 ๑.  นำยอัศวิน   ศรีบัว   ครชู ำนำญพิเศษ   หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำยนัฐวุฒ ิ สำยันต์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครชู ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

หน้ำที่ 
๑. กรรมกำรหมำยเลข ๑ ประสำนงำนรับเอกสำรจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร  เพ่ือรับเอกสำรกำรมอบตัว  

ควบคุมดูแลกำรมอบตัวของนักเรียนจนแล้วเสร็จกระบวนกำร       
๒.  กรรมกำรหมำยเลข ๑ และ ๒  ตรวจสอบหลักฐำนและเก็บเอกสำรตำมล ำดับ ให้เรียบร้อยและ 
     ส่งคืน  ดังนี ้

๒.๑  ใบมอบตัวนักเรียน 
๒.๒  แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรำยบุคคล 
๒.๓  ระเบียนสะสม 
๒.๔  หนังสือยินยอมรับรองควำมประพฤตินักเรียน 
๒.๕  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ.๑) ฉบับจบ 
       หรือใบรับรองผลกำรเรียน (ปพ.๗) ถ่ำยเอกสำรรับรองส ำเนำถูกต้องจ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๖  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๗  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๒.๘  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๙  ส ำเนำใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่ไม่สำมำรถ 
       ติดตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำหรือมำรดำได้) 
๒.๑๐ ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ หรอืชื่อสกุล   (   ในกรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)       

     ๓.  กรรมกำรหมำยเลข  ๓  รับเอกสำรกำรเงินจำกกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน เพ่ือเก็บใบน ำ  
          ฝำกเงินค่ำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนและที่จัดเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือ               
          จำกเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รับงบประมำณจำกรัฐบำล    และเขียนใบรับช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  
          (ชั่วครำว) ให้กับผู้ปกครองและน ำส่งเอกสำรใบน ำฝำกท่ีงำนกำรเงินภำยในเวลำ  ๑๔.๐๐ น. เพ่ือ 
          งำนกำรเงินจะได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้กับผู้ปกครองต่อไป รวมทั้งรับเงินค่ำ 
          เครื่องแบบนักเรียนจำกงำนกำรเงิน  เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียน   โดยมำรับเงินจำกงำนกำรเงิน ตั้งแต่ 
          เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น ที่ห้องบริหำรงำนงบประมำณ  และให้นักเรียนลงชื่อกำรรับเงินในแบบ  
          รับเงินและสรุปส่งงำนกำรเงิน 

๔.  กรรมกำรหมำยเลข ๔ รับเอกสำรเล่มใบเสร็จรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบำงปะอิน  
    “รำชำนุเครำะห์ ๑” และเก็บเงินจำกผู้ปกครอง จ ำนวน ๑๒๐ บำท พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงิน ของ  
     สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบำงปะอิน”รำชำนุเครำะห์ ๑” และน ำส่งเงิน พร้อมสรุปรำยชื่อผู้    
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     จ่ำยเงินที่ห้องส ำนักงำน   กลุ่มบริหำรงำนบุคคลภำยในเวลำ ๑๔.๐๐ น. เพื่อน ำฝำกต่อไป 
๕  กรรมกำรหมำยเลข ๕ ด ำเนินกำรแจกสมุด และหนังสือเรียนให้กับนักเรียน พร้อมลงชื่อรับให้ 
    เรียบร้อย หำกมีสมุดหรือหนังสือเหลือเนื่องจำกนักเรียนยังไม่มำรับให้เก็บไว้ที่เจ้ำตัวเพ่ือด ำเนินกำร 
    แจกให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

 คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับมอบตัววันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

มอบตัวที่โดมอเนกประสงค์  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๒ 
 ๑.  นำยภูวดล  ส ำลี    คร ู    หวัหน้ำ 
 ๒.  นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวพิมพ์ธำดำ   จ ำนงบุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง  ครอัูตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำววชิญำพร  อุ่นมี  คร ู    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๓  
 ๑.  นำงจิตรีย์   รุ่งวัฒนำวุฒิรกัษ์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำยศิวกร   กรึงไกร   คร ู    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวประดับภรณ์   กันหำจันทร์ คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  จ่ำสิบเอกธรพล  สูงกลำง  คร ู    ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๔ 
 ๑.  นำยเสกสรรค์   สุขมำ   คร ู    หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวพัชญมณฑ์   ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำยเกียรติศักดิ์   กันนิดำ  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๕ 
 ๑.  นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
 ๒.  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครชู ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๖ 
          ๑.  นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
 ๒.  นำงสำวพรทิพย์   อุดร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวนภสัวรรณ  ชนชนะชัย  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔.  นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์   คร ูช ำนำญกำร         ผู้ช่วย 
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 ๕.  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำที่ปีที่ ๔/๗ 
 ๑.  นำงสำวอริยำ   กันทะวงศ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๒.  นำยสำวนัฐพร   ภูวงษ ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๓.  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์  คร ู    ผู้ช่วย 
    ๔.  นำยวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕.  นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล                   ครู                      ผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๘ 
๑. นำยรณกร   ไข่นำค   คร ู    หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครอัูตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
๓. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครอัูตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

          หน้ำที ่
๑. กรรมกำรหมำยเลข ๑ ประสำนงำนรับเอกสำรจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำร  เพ่ือรับเอกสำรกำรมอบตัว   
    ควบคุมดูแลกำรมอบตัวของนักเรียนจนแล้วเสร็จกระบวนกำร       

 ๒.  กรรมกำรหมำยเลข ๑ และ ๒  ตรวจสอบหลักฐำนและเก็บเอกสำรตำมล ำดับ ให้เรียบร้อยและ 
     ส่งคืน  ดังนี ้

๒.๑  ใบมอบตัวนักเรียน 
๒.๒  แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรำยบุคคล 
๒.๓  ระเบียนสะสม 
๒.๔  หนังสือยินยอมรับรองควำมประพฤตินักเรียน 
๒.๕  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ.๑) ฉบับจบ 
       หรือใบรับรองผลกำรเรียน (ปพ.๗) ถ่ำยเอกสำรรับรองส ำเนำถูกต้องจ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๖  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๗  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบบั  
๒.๘  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๙  ส ำเนำใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่ไม่สำมำรถ 
       ติดตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำหรือมำรดำได้) 
๒.๑๐ ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ หรอืชื่อสกุล   (  ในกรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล )       

       ๓.  กรรมกำรหมำยเลข  ๓  รับเอกสำรกำรเงินจำกกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน เพ่ือเก็บใบ      
           น ำฝำกเงินค่ำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนและที่จัดเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน  
           นอกเหนือจำกเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รับงบประมำณจำกรัฐบำล    และเขียนใบรับช ำระเงินค่ำบ ำรุง 
           กำรศึกษำ (ชั่วครำว) ให้กับผู้ปกครองและน ำส่งเอกสำรใบน ำฝำกที่งำนกำรเงินภำยในเวลำ   
           ๑๔.๐๐ น. เพ่ืองำนกำรเงินจะได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้กับผู้ปกครองต่อไป  



๙ 
 

           รวมทั้งรับเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนจำกงำนกำรเงิน  เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียน   โดยมำรับเงินจำก 
           งำนกำรเงิน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น ที่หอ้งบริหำรงำนงบประมำณ  และให้นักเรียนลง 
           ชื่อกำรรับเงินในแบบรับเงินและสรุปส่งงำนกำรเงิน 

           ๔.  กรรมกำรหมำยเลข ๔ รับเอกสำรเล่มใบเสร็จรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบำงปะอิน  
                “รำชำนุเครำะห์ ๑” และเก็บเงินจำกผู้ปกครอง จ ำนวน ๑๒๐ บำท พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงิน    
                ของสมำคมฯ ให้ผู้ปกครอง และน ำส่งเงิน พร้อมสรุปรำยชื่อผู้จ่ำยเงินที่ห้องส ำนักงำน   กลุ่ม  
                บริหำรงำนบุคคลภำยในเวลำ ๑๔.๐๐ น. เพื่อน ำฝำกต่อไป 

๕.  กรรมกำรหมำยเลข ๕ ด ำเนินกำรแจกสมุด และหนังสือเรียนให้กับนักเรียน พร้อมลงชื่อรับให้ 
     เรียบร้อย หำกมีสมุดหรือหนังสือเหลือให้เก็บไว้ที่เจ้ำตัวเพ่ือด ำเนินกำรแจกในภำยหลัง 
 

คณะกรรมการมอบตัวนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง หรือกลุ่มเสี่ยง 
๑.  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๒.  นำยธวชั   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย    รองประธำน 
๓.  นำยวีระวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
หน้ำที่ 
๑.  ด ำเนินกำรตรวจเอกสำรมอบตัวของนักเรียนที่มีภำวะเสี่ยงหรือกลุ่มเสียงให้เสร็จสิ้นกระบวนกำร  
     ทั้งหมด พร้อมแจกหนังสือเรียน สมุด และจ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนให้เสร็จสิ้น  และให้ 
     นักเรียน และผู้ปกครองกลับบ้ำน 
๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำน 
๒. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยฉัตรดำว   ฉันทะ   คร ู    กรรมกำร 

หน้ำที่ 

 ๑. ประชุมชี้แจงนักเรียน  รำยละเอียดกำรปฏิบัติของนักเรียนก่อนเปิดภำคเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

คณะกรรมการจ าหน่ายกระเป๋านักเรียน 

๑. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำร ี  คร ู    ประธำน 
๒. นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    รองประธำน 
๓. นำงสำวบุญเรือง   สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๔. นำยธรรมนูญ   ระวังใน  ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 



๑๐ 
 

หน้ำที่ 
 ๑. จ ำหน่ำยกระเป๋ำให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ณ บริเวณ 
      โถงใต้อำคำรเรียน ๕ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู    ประธำน 
๒. นำย สะอำด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู    รองประธำน 
๓. นำย ภำณุพันธ์   จันทร์หอม  คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 

หน้ำที่ 
 ๑.  จัดเตรียมและควบคุมเครื่องขยำยเสียงหอประชุมโดมเอนกประสงค์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

     ๘๔  พรรษำ 
 ๒.  บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวในกำรจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนทั้ง ๒ ระดับ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการจ าหน่ายชุดพลศึกษา 

๑. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู    ประธำน 
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ   สมภำร  คร ู    รองประธำน 
๓. นำงวรรณวรำงค์   ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๔. นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑. จ ำหน่ำยชุดพละศึกษำให้กับนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

ณ บริเวณโถงใต้อำคำรเรียน ๕ 
๒. ดูและและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในกำรจ ำหน่ำย 
๓. ปฎิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

๑. นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร   ประธำน 
๒. นำยปลื้ม   ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู    กรรมกำร 
๔. นำยณัฐวุฒิ  สำยันต์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑. ประชำสัมพันธ์แนะน ำผู้ปกครองและนักเรียนให้ทรำบสถำนทีแ่ละรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรรับ

มอบตัว 
๒. แนะน ำวิธีกำรและขั้นตอนกำรมอบตัวให้กับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้ำใจ 



๑๑ 
 

๓. น ำตัวอย่ำงกำรเขียนใบมอบตัว และเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดบริเวณหอประชุม จ ำนวน  ๕  ชุด 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรรับมอบตัวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประชำสัมพันธ์ 
๕. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินกำรประชุมชี้แจงกำรมอบตัวนักเรียน โดย 

        กรรมกำรหมำยเลข ๑    ด ำเนินตำมล ำดับขั้นตอน กำรพบผู้ปกครองบนหอประชุมเฉลิม 
                                      พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
    กรรมกำรหมำยเลข ๒    ประชำสัมพันธ์บริเวณด้ำนข้ำงหอประชุมเอนกประสงค์ 
    กรรมกำรหมำยเลข ๓    ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนด่ำง ๆ ที่โดมอเนกประสงค์ 
        กรรมกำรหมำยเลข ๔    ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่ำง ๆ ที่หอประชุมอเนกประสงค์  

๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นำยเกษม   เมำลิทอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๒. นำยอัศวิน   ศรีบัว   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ                รองประธำน 
๓. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
๔. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นำยจตุรพล   แสงอุทัย  พนักงำนขับรถยนต์  กรรมกำร 
๖. นำยอรรคพล   เรืองจันทร์  พนักงำนขับรถยนต์  กรรมกำร 
๗. นำยวีนัส   เกิดแก่น   ยำม    กรรมกำร 
๘. นำยปรีชำ    อยู่คง   ยำม    กรรมกำร 

๙. นักศึกษำวิชำทหำร       กรรมกำร  

หน้ำที่ 
๑. วำงแผนและด ำเนินกำรจัดที่จอดรถให้กับผู้ปกครอง 
๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรและผู้ปกครองที่น ำรถเข้ำมำในโรงเรียนให้เป็นด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำน 
๒. นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำงสำวอริยำ   กันทะวงค์  คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์  คร ู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำษำ  คร ู    กรรมกำร 
๘. คณะกรรมกำรนักเรียน      กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑. ดูและบริกำรน้ ำดื่นให้กับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน 



๑๒ 
 

๒. ให้กำรต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและจัดเข้ำนั่นที่เก้ำอ้ีที่จัดเตรียมไว้ 
๓. แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้แก้ผู้ปกครอง 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก  คร ู    ประธำน 
๒. นำงพรรณี   เกตุถำวร  คร ูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๓. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัลย์พตัร์  เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
๖. นำยรณกร  ไข่นำค   คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู    กรรมกำร 
๘. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำยวีระวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรรับเอกสำรใบน ำฝำกเงิน  และกำรเก็บเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” และออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ผู้ปกครองภำยใน  
วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รวมทั้งน ำเงินของสมำคมครูและผู้ปกครองน ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร   
ให้เรียบร้อยและรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

๒. จัดเก็บใบน ำฝำกเงินจำกผู้ปกครองนักเรียนและด ำเนินกำรจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและน ำแจก
นักเรียน 

๓. ประสำนกับผู้ปกครองนักเรียนกรณีมีปัญหำเรื่องกำรจ่ำยเงินกับทำงธนำคำร หรือขอผ่อนผันกำร
ช ำระเงิน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ใช้ด้ำนข้ำงฝั่งริมสระน้ ำโรงอำหำรหอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ใช้บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการธนาคารโรงเรยีน 

๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู    ประธำน 
๒. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู    รองประธำน 
๓. นำงสำวพิมพ์ธำดำ   จ ำนงบุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นักเรียนจ ำนวน  ๑๐  คน      กรรมกำร 



๑๓ 
 

หน้ำที่ 
๑. ด ำเนินกำรรับเงินจำกนักเรียนจ ำนวน  ๑๐๐  บำท เพื่อเปิดบัญชีในโครงกำรธนำคำรโรงเรียน 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการคัดกรอง 

๑. ว่ำทีร่้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำน 
๒. นำยเกษม   เมำลิทอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
๘. นำงสำววรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๐. นำยธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๒. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๓. คณะกรรมกำรนักเรียน      กรรมกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดชุดคณะกรรมกำรในแต่ละวันคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ปกครอง นักเรียน 

คณะครูและบุคลำกรฯ ที่มำมอบตัวนักเรียน ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมี
อุณหภูมิของร่ำยกำยที่มำกกว่ำปกติ    ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกัน และควบคุมกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  (COVID-19) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุ
เครำะห์ ๑” 

๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการประเมินผล 

๑. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศลิป์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๒. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    รองประธำน 
๓. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวศิรินภำ   มุลำลินน์  คร ู    กรรมกำร 

หน้ำที่   
๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรประเมินผลรับมอบตัว และสรุปรำยงำนผล   
๒. จัดท ำรูปเล่มจ ำนวน ๓ เล่ม และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ โดยส่งให้งำนแผนงำน จ ำนวน ๑ เล่ม  

งำนรับนักเรียน จ ำนวน ๑ เล่ม และเก็บไว้ที่งำนประกันคุณภำพกำรกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ เล่ม 
๓. ปฏิบัติหน้ำทื่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๑๔ 
 

 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร เสียสละ   
รอบคอบเพื่อบังเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่    ๒๙   เมษำยน    พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

 
(นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 

                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔             

 
ล าดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๑ 

รำย 
งำนตัว 

ม.๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่ำย
เอก 
สำร 

 
อ่ืนๆ 

๑ นำงกำญจนี   เหลืองวัฒนนันท์      ควบคุมงำนวิชำกำร 
๒ ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน      ปฎิคม 
๓ นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ      รับเงินสมำคมฯ 
๔ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมภิักดิ์      คัดกรอง-ควบคุมนักเรียน 

๕ นำยวิทิต   บัวประเสริฐ      เอกสำร 
๖ นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม      ประสำนงำน 
๗ นำยเกษม  เมำลิทอง      คัดกรอง-จรำจร 
๘ นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง      คัดกรอง-ควบคุมนักเรียน 

๙ นำยปลื้ม   ปรีชำ      ประชำสัมพันธ์ 
๑๐ นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่       
๑๑ นำงสำวกัญญำรัตน์   ศิลำแยง       
๑๒ นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล      กำรเงิน 
๑๓ นำงอำรีวรรณ   แน่ประโคน       
๑๔ นำยประสพชัย   แน่ประโคน      สถำนที่ 
๑๕ นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์      ประเมินผล 
๑๖ นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์      คัดกรอง-จ ำหน่ำยกระเป๋ำ 

๑๗ นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย      การเงิน 
๑๘ นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ       
๑๙ จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง      สถำนที-่คัดกรอง 
๒๐ นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย       
๒๑ นำงสำวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย      การเงิน 
๒๒ นำงสำวโสภิต   สุจิตตกุล       
๒๓ นำยวันเฉลิม   อุลิต       
๒๔ นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒิ       
๒๕ นำงพรรณี   เกตุถำวร      กำรเงิน 
๒๖ นำยสมพร   อมรเวช      สถำนที่ 
๒๗ นำงจิดำภำ   จูหว้ำ       
๒๘ นำงสำวมัณฑนำ   สถิตวิบูรณ์       

 



๑๖ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔               

 
ล าดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๑ 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่ำย
เอก 
สำร 

 
อ่ืนๆ 

๒๙ นำยอัศวิน   ศรีบัว      จรำจร 
๓๐ นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี       
๓๑ นำงสำวอุมำพร   ขำวแขก       
๓๒ นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์      สถำนที่ 
๓๓ นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร       
๓๔ นำงสำวรัตนำภรณ์   กำญจนพัฒน์       
๓๕ นำงจิตร์สมำ   สมงำม       
๓๖ นำงกษิรำ  ลออ       
๓๗ นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์       
๓๘ นำงสำวอำภรณ์   สำยจันดี       
๓๙ นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก      กำรเงิน 
๔๐ นำยภูวดล   ส ำลี       
๔๑ นำงสำวนัฎฐำภรณ์   ใหญ่ยอด      ประเมินผล 
๔๒ นำยศิวกร   กรึงไกร       
๔๓ นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์      ประเมินผล 
๔๔ นำงสำวศิรินภำ   มุลำลินน์      ประเมินผล 
๔๕ นำยเสกสรรค์   สุขมำ       
๔๖ นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล       
๔๗ นำงสำวพัชญมณฑ์   ทิพย์สง      การเงิน 
๔๘ นำยเกียรติศักดิ์   กันนิดำ       
๔๙ นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ       
๕๐ นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์       
๕๑ นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์      โสต ถ่ำยภำพ 
๕๒ นำยพีระศิลป์   เอกฐิน      หัวหน้ำโสต,ถ่ำยภำพ 
๕๓ นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม      โสต 
๕๔ นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น       
๕๕ นำงสำวจุฑำมำส   จันทร์มณี       
๕๖ นำงกัญญชัญญ์   เหมือนเตย       

 



๑๗ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔              

 
ล าดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๑ 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่ำย
เอก 
สำร 

 
อ่ืนๆ 

๕๗ นำงสำวสุรีย์   ทนคง       
๕๘ นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ      ปฏิคม 
๕๙ นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย       
๖๐ นำยสุทธิพงษ์   มูลอำษำ      ปฏิคม 
๖๑ นำงจิระฉัตร   สะสมทรัพย์      ประชำสัมพันธ์ 
๖๒ นำยนัฐวุฒิ   สำยันต์      ประชำสัมพันธ์ 
๖๓ นำยรณกร   ไข่นำค      การเงิน 
๖๔ นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย       
๖๕ นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด       
๖๖ นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวัสดิ์       
๖๗ นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร       
๖๘ นำงปำริชำติ   ยมวรรณ       
๖๙ นำยฉัตรดำว   ฉันทะ       
๗๐ นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์       
๗๑ นำงสำวศิริวรรณ   โอริส       
๗๒ นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี       
๗๓ นำยเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน       
๗๔ นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล       
๗๕ นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง      กำรเงิน 
๗๖ นำงสำวพัชรินทร์   โพธิ์ทอง       
๗๗ นำยวีรวัฒน์   ลงผวิ      การเงิน 
๗๘ นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง       
๗๙ นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข       
๘๐ นำงนงพงำ   อิสสอำด       
๘๑ นำงสำวพรทิพย์   อุดร       
๘๒ นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ       
๘๓ นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์       
๘๔ นำงสุดำพร   ยิ้มสิน       

 



๑๘ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม .๑  และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔               

 
ล าดับ 

 
ชื่อ/สกุล 

รำย 
งำน

ตัว ม.
๑ 

รำยงำ
นตัว 
ม.๔ 

มอบ
ตัว 
ม.๑ 

มอบ
ตัว ม.

๔ 

ฝ่ำย
เอก 
สำร 

 
อ่ืนๆ 

๘๕ นำงกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์      การเงิน 
๘๖ นำงสำวศุภสิริ   สอนสิทธิ ์       
๘๗ นำงสำวสมำพร   สมสืบ       
๘๘ นำงสำวภริตำ   โอชำรส       
๘๙ นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์      สถำนที่,จ ำหน่ำยฯ 
๙๐ นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี      สถำนที่,จ ำหน่ำยฯ 
๙๐ นำงสำวกัญญำณัฐ   สมภำร      จ ำหน่ำยฯ 
๙๒ นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น      จ ำหน่ำยฯ 
๙๓ นำงวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธิ์      จ ำหน่ำยชุด-คัดกรอง 
๙๔ นำงสำวอริยำ   กันทะวงค์      ปฏิคม 

๙๕ นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ       
๙๖ นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์      ปฏิคม 
๙๗ นำงสำวญดำ   แก้วพำนิชย์      ปฏิคม 
๙๘ นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์       
๙๙ นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์       

๑๐๐ นำงสำวชุลีกร   เพชรทองบุญ       
๑๐๑ นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล       
๑๐๒ นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี       
๑๐๓ นำงสำวเมธำวี   จันทรประภำ       
๑๐๔ นำงสำวลักขณำ   ภำคโภค ี      คัดกรอง 
๑๐๕ นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข      จ ำหน่ำยฯ 
๑๐๖ นำงสำวณภัค   เลี้ยงชั่งทอง       
๑๐๗ นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์       
๑๐๘ นำยธรรมนูญ  ระวังใน      จ ำหน่ำยฯ 
๑๐๙ นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์      คัดกรอง 

        
 


