คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๓๘๖/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
----------------------------------------เพื่อให้กำรดำเนินกำรจ่ำยเงิน ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กิจกรรมสนั บสนุ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำอุปกรณ์
กำรเรี ย น ภำคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรีย บร้ อ ยจึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยกำร
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยกำร
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครูชำนำญกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครูชำนำญกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไขปั ญ หำและอุปสรรค รวมทั้งให้ คำแนะนำ ติดตำมกำรดำเนินกำรจ่ำยเงิน
ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร และเกิดควำมเรียบร้อย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมการดาเนินงาน
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงพรรณี เกตุถำวร
ครูชำนำญกำร
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครู
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครู
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครู
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๘. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
๙. นำงสำวปัทมำ กรีถำวร
๑๐. นำงชุลีกร เพชรทองบุญ
๑๑. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย

ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่
๑. ดำเนินกำรเบิกเงินจำกธนำคำรกรุงไทยให้เท่ำกับที่จ่ำยให้กับจำนวนนักเรียน
๒. จัดแบ่งเงินให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงินเป็นรำยห้อง
๓. จัดเอกสำรเพื่อให้นักเรียนที่รับเงินลงชื่อและหมำยเลขประจำตัวประชำชน ไว้เป็นหลักฐำนและ
ส่งคืนเมื่อดำเนินกำรเสร็จ
๔. ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงินทรำบหลักกำรปฏิบัติ
๑.นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
๒.นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
๓.นำงสำวปัทมำ กรีถำวร
๔.นำงชุลีกร เพชรทองบุญ

คณะกรรมการเบิกเงินจากธนาคาร
ครู
ประธำนกรรมกำร
ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่
๑. ดำเนินกำรเบิกเงินจำกธนำคำรกรุงไทยให้เท่ำกับที่จ่ำยให้กับจำนวนนักเรียนจริง
๒. นำเงินให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนเพื่อจัดแบ่งให้แต่ละห้อ งเรียนและจ่ำยให้ครูที่ปรึกษำเพื่อ
แจกนักเรียน
๓. ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงิน
ชั้น
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๘
ม.๑/๙
ม.๑/๑o
ม.๑/๑๑
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓

ชื่อ/สกุล
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นำงนงพงำ อิสสอำด
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นำยปลื้ม ปรีชำ
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์

คณะกรรมการจ่ายเงิน
ตำแหน่ง
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น

ครู

นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
นำยธรรมนูญ ระวังใน

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูอัตรำจ้ำง

นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย

ครู
ครูผู้ช่วย

ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๒/๖
ม.๒/๗
ม.๒/๘
ม.๒/๙
ม.๒/๑o
ม.๒/๑๑
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖
ม.๓/๗
ม.๓/๘
ม.๓/๙
ม.๓/๑o
ม.๓/๑๑
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๗
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๔

นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นำงสำวสมำพร สมสืบ
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
นำงสำวอำรีวรรณ แน่ประโคน
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
นำยประสพชัย แน่ประโคน
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
นำงสำวจิตร์สมำ สมงำม
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
นำยวีระวัฒน์ ลงผิว
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำงสุกัลยำ เสือจำศิลป์
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
นำยภูวดล สำลี
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
นำงพรรณี เกตุถำวร
นำยวันเฉลิม อุลิต
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
นำยชยกร อมรเวช
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม

ครู
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูชำนำญกำร
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวภริตำ โอชำรส
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
นำงสำวปัทมำ กรีถำวร
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู

นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
นำงชุลีกร เพชรทองบุญ
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
นำงสำวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์

ครู
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย

นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
นำงทิพย์สุดำ ทองมี
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข

ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง

นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
นำยศิวกร กรึงไกร
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

นำยเกษม เมำลิทอง
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู

นำงสำวประดับภรณ์ กัณหำจันทร์

ม.๖/๕
ม.๖/๖
ม.๖/๗

นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
นำยอัศวิน ศรีบัว
นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ

ครู
ครู
ครู

หน้ำที่
๑. ครู ที่ ป รึ ก ษำ ม.๑ – ม.๖ รั บ เงิน ค่ำอุ ป กรณ์ ก ำรเรียนจำกงำนกำรเงิน ในวัน ที่ ๓๐ พฤศจิ กำยน
๒๕๖๔ เวลำ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และนำส่งหลักฐำนกำรจ่ำยพร้อมใบเสร็จรับเงินค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ภำยในที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

