
                                                           
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที ่ ๑๖๓/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำอุปกรณ์ 

กำรเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำอุปกรณ์  
กำรเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำน 

ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์   แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำน 
 ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
นำยวิทิต บัวประเสริฐ     ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 นำยเกษม  เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยปลื้ม  ปรีชำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ควบคุม ก ำกับ ดูแล แก้ไขปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ ติดตำมกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงิน  
ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร และเกิดควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพรรณี เกตุถำวร  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู   กรรมกำร  
๔. นำยรณกร  ไข่นำค   คร ู   กรรมกำร 
๕. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู   กรรมกำร  

   



๖. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร   
๗. นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์  คร ู   กรรมกำร 
๘. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๙. นำงกันต์ฤทัย  พ่ึงสมศักดิ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร   
๑๐. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำยวีรวัฒน ์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔. นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๑๕. นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  คร ู   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่ 

๑. ด ำเนินกำรเบิกเงินจำกธนำคำรกรุงไทยให้เท่ำกับที่จ่ำยให้กับจ ำนวนนักเรียน 
๒. จัดแบ่งเงินให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงินเป็นรำยห้อง 
๓. จัดเอกสำรเพื่อให้นักเรียนที่รับเงินลงชื่อและหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ไว้เป็นหลักฐำนและ

ส่งคืนเมื่อด ำเนินกำรเสร็จ 
๔. ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงินทรำบหลักกำรปฏิบัติ 

คณะกรรมการเบิกเงินจากธนาคาร 
๑.นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงชุลีกร  เพชรทอง   คร ู   กรรมกำร 
๓.นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  คร ู   กรรมกำร 
๔.นำงสำวยุวดี  สภุำเรือง   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕.นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
๖. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ด ำเนินกำรเบิกเงินจำกธนำคำรกรุงไทยให้เท่ำกับที่จ่ำยให้กับจ ำนวนนักเรียนจริง 
๒. น ำเงินให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดแบ่งให้แต่ละห้องเรียนและจ่ำยให้ครูที่ปรึกษำเพ่ือ

แจกนักเรียน 
๓. ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงิน 

 
คณะกรรมการจ่ายเงิน 

ชั้น ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
ม.๑/๑ นำยวิทิต บัวประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ คร ู
ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๓ นำงณษัฐพร ฮีมวำต์ ครูช ำนำญกำร นำงนงพงำ อิสสอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.๑/๔ นำยศุภมงคล อินทร์สนอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ คร ู
ม.๑/๕ นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์ คร ู นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๖ นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์ คร ู นำงสำวศิริวรรณ โอริส คร ู



ม.๑/๗ นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครูผู้ช่วย นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๑/๘ นำยปลื้ม ปรีชำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๙ นำยพีระศิลป์ เอกฐิน คร ู นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๑/๑o นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด คร ู นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี คร ู
ม.๑/๑๑ นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ ครูช ำนำญกำร นำยธรรมนูญ ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๒/๑ นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครูช ำนำญกำร   
ม.๒/๒ นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย คร ู นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๓ นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๔ นำงสำวอริยำ กันทะวงค์ คร ู นำงสำวภริตำ โอชำรส ครผูู้ช่วย 
ม.๒/๕ นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครชู ำนำญกำร นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๖ นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี ครชู ำนำญกำร นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล คร ู
ม.๒/๗ นำงสุดำพร ยิ้มสิน ครูช ำนำญกำร นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง คร ู
ม.๒/๘ นำงสำวอุมำพร ขำวแขก คร ู นำงสำวยุวดี สุภำเรือง ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๙ นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ คร ู นำงสำวปัทมำ กรีถำวร คร ู
ม.๒/๑o นำงนปภำ ไต่เป็นสุข ครูผู้ช่วย นำยพิชำนนท ์เนำเพ็ชร ครูผู้ช่วย 
ม.๒/๑๑ นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย 
ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร สมสืบ ครูช ำนำญกำร   
ม.๓/๒ นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร คร ู
ม.๓/๓ นำงสำวอำรีวรรณ แน่ประโคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวสุรีย์ ทนคง ครูช ำนำญกำร 
ม.๓/๔ นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี คร ู นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์ คร ู
ม.๓/๕ นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก คร ู นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย คร ู
ม.๓/๖ นำยประสพชัย แน่ประโคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวพรทิพย์ อุดร ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.๓/๗ นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร คร ู นำงชุลีกร เพชรทองบุญ คร ู
ม.๓/๘ นำงสำวจิตร์สมำ สมงำม ครูช ำนำญกำร นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์ คร ู
ม.๓/๙ นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ คร ู นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย 
ม.๓/๑o นำยวีระวัฒน์ ลงผิว ครูผู้ช่วย นำงสำวน้ ำฝน เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๓/๑๑ นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ คร ู นำยนัฐวุฒิ สำยันต ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๔/๑ นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล คร ู   
ม.๔/๒ นำงสกัลยำ เสือจ ำศิลป์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำววิชญำพร อุ่นมี คร ู
ม.๔/๓ นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง คร ู
ม.๔/๔ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครชู ำนำญกำร นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ คร ู
ม.๔/๕ นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ ครชู ำนำญกำร 
ม.๔/๖ นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์ คร ู นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๔/๗ นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล คร ู นำงทิพย์สุดำ ทองมี ครูผู้ช่วย 
ม.๔/๘ นำยฉัตรดำว ฉันทะ คร ู นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง 
ม.๕/๑ นำยภูวดล ส ำล ี คร ู   
ม.๕/๒ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครูช ำนำญกำร นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี คร ู
ม.๕/๓ นำงปำริชำติ ยมวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์ คร ู



ม.๕/๔ นำงพรรณี เกตุถำวร ครูช ำนำญกำร นำยศิวกร กรึงไกร คร ู
ม.๕/๕ นำยวันเฉลิม อุลิต คร ู นำงสำวประดับภรณ์ กัณหำจันทร ์ คร ู
ม.๕/๖ นำยเสกสรรค์  สุขมำ คร ู นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม คร ู
ม.๕/๗ นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ คร ู นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย 
ม.๖/๑ นำยสมพร อมรเวช คร ู   
ม.๖/๒ นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำยเกษม เมำลิทอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ม.๖/๓ นำงจิดำภำ จูหว้ำ ครูช ำนำญกำร นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู
ม.๖/๔ นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย คร ู
ม.๖/๕ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ คร ู
ม.๖/๖ นำยอัศวิน ศรีบัว ครูช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง คร ู
ม.๖/๗ นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ ครูช ำนำญกำร นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ ครูผู้ช่วย 

 
หน้ำที่ 

๑. รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐำน และน ำส่งคืนงำนกำรเงินภำยในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

๒. ม.๑ รับเงินจำกงำนกำรเงิน ในวันเสำร์ที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๗.๐๐  น. 
ม.๔ รับเงินจำกงำนกำรเงิน ในวันอำทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๗.๐๐  น. 
ม.๒ และ ม.๓ รับเงินจำกงำนกำรเงิน ในวันพุธที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๗.๐๐ น. 
ม.๕ และ ม.๖ รับเงินจำกงำนกำรเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๗.๐๐ น. 

๓. ให้น ำส่งใบเสร็จรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนและค่ำเครื่องแบบนักเรียน ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน 
๒๕๖๔ 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๗   พฤษภำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นำยประจวบโชค     สร้อยสม) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์๑” 

 
 

 

 
 


