
                                                           
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่ ๕๒๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจา่ยเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ 
จัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
----------------------------------------- 

  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียน 
ดำเนินการจ่ายในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 

กรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธาน 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าทีร่้อยตรีสมรักษ ์ แทนลาน  คร ู    กรรมการ 
หน้าที่ 

 ควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินการจ่ายเงิน  
ให้เปน็ไปตามระเบียบทางราชการ และเกิดความเรียบร้อย 

กรรมการดำเนินการ 

 นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 นางพรรณี  เกตุถาวร       ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย   

นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์   ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 นางสาวมนตท์ิพา  สันตติรานนท ์  คร ู    ผูช้่วย 

นางสาวสวุรรณา  สุดปรึก   คร ู    ผู้ช่วย 
 นายรณกร  ไข่นาค   คร ู    ผู้ช่วย   

นายศิวกร  กรึงไกร   คร ู    ผู้ช่วย 
 นางสาวศริินภา มุลาลินน ์  คร ู    ผู้ช่วย 

นางสาวกัลยพ์ัตร ์ เสรีชัย   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   
นางสาวญดา  แก้วพาณชิย์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  



นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 นายวีระวัฒน ์ ลงผิว   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   

นางสาวพัชญมณฑ ์ ทพิย์สง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 นายเกียรติศักดิ ์ กันนิดา   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. ดำเนินการเบิกเงินจากธนาคารกรุงไทยให้เท่ากับที่จ่ายให้กับจำนวนนักเรียน 
๒. จัดแบ่งเงินให้กับครูที่ปรึกษาให้เท่ากับจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง 
๓. จัดเอกสารเพื่อให้นักเรียนที่รับเงินลงชื่อ  และหมายเลขประจำตัวประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน

และส่งคืนเมื่อดำเนินการเสร็จ 
๔. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ครูที่ปรึกษาทราบหลักการปฏิบัติ 

กรรมการเบิกเงินจากธนาคาร 

นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 นางสาวมนตท์ิพา  สันติตรานนท ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 นางสาวกัลยพ์ัตร ์ เสรีชัย   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 นางสาวญดา  แก้วพาณชิย์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
หน้าที่ 
 ๑. ดำเนินการเบิกเงินจากธนาคารกรุงไทยให้เท่ากับจำนวนที่จะต้องจ่ายนกัเรียนจริง 
 ๒. นำเงินให้คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจดัแบ่งให้แต่ละห้องและจ่ายให้ครูที่ปรึกษาเพื่อแจกนักเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการจ่ายเงิน 

ม. ๑/๑ นายวิทิต  บัวประเสริฐ   คร ูชำนาญการพิเศษ นางสาวศริินภา มุลาลินน์ ครูผู้ช่วย  
ม. ๑/๒ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ  คร ู  
ม. ๑/๓  นางณัษฐพร  ฮมีวาต ์   คร ูชำนาญการ  นายเทอดศักดิ ์ เปาลิวัฒน์  คร ู
ม. ๑/๔  นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์  คร ู   นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย     ครูผู้ชว่ย 
ม. ๑/๕  นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ ์ ครู ชำนาญการ  นายธวัช   วงศ์สวุัฒน์  ครูผู้ช่วย 
ม. ๑/๖  นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัต ิ ครูผู้ช่วย 
ม. ๑/๗  นางสาวกัลย์พตัร ์  เสรีชัย  ครูผู้ชว่ย  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย 
ม. ๑/๘ นายศุภมงคล  อนิทร์สนอง คร ูชำนาญการพิเศษ นางสาวอุมาพร ขาวแขก  ครูผู้ช่วย 
ม. ๑/๙ นางสาวสกลุทิพย์  ชูพงษ ์  ครูผู้ชว่ย  นายพีระศิลป ์ เอกฐิน  คร ู
ม. ๑/๑๐ นางสาวกิตตกิา  โชคสัมฤทธิ ์ ครูผู้ช่วย  นายชณาสิน  นาคาวงค ์  คร ู
ม. ๑/๑๑ นายสมัคร  นอ้ยสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวภริมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๑  นางสาวอาภรณ ์ สายจันด ี  คร ู   นายรณกร  ไข่นาค  คร ู
ม. ๒/๒   นางสาวจฑุาทพิ   ดีละมา้ย  ครูผู้ชว่ย  นางสาวญดา  แก้วพาณชิย์ ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๓   นางสุกลัยา  เสือจำศิลป ์  ครชูำนาญการพิเศษ นายภาณุพันธ ์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๔   นางสาวอริยา  กันทะวงค์  คร ู   นางจิรฉัตร  สะสมทรพัย ์  คร ู
ม. ๒/๕   นางสดุาพร  ยิม้สิน    ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวพัชญมณฑ ์ ทพิย์สง ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๖  นางสาวอัจฉรา  พรรณสชุล ครู ชำนาญการ นางสาวบุญเรือง สังห์ศุข  อัตราจ้าง 



ม. ๒/๗  นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู   นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๘  นางกัญญชัญญ ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ นางสาวกัญญา อินทร์กอง ครูผู้ช่วย 
ม. ๒/๙  นางนงพงา  อิสสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ นางสาววชิญาพร   อุ่นม ี  คร ู
ม. ๒/๑๐ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครูผู้ชว่ย  นางสาวพัชรินทร ์ โพธิท์อง ครูผู้ช่วย 
ม. ๓/๑  นางสาวสมาพร สมสืบ ครู ชำนาญการ  นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู
ม. ๓/๒  นางธนิดา  สิลจุจยานนท ์ครู ชำนาญการ  นางสาวจติร์สมา   สมงาม          ครูชำนาญการ 
ม. ๓/๓  นางสาวพรทิพย ์อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวสวุรรณา  สุดปรึก  คร ู
ม. ๓/๔  นายประสพชัย แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครูผู้ช่วย 
ม. ๓/๕  นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวสรุีย์  ทนคง          ครูชำนาญการ 
ม. ๓/๖  นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ ์ ครูผู้ช่วย 
          นางสาวภริตา   โอชารส   ครูผู้ชว่ย 
ม. ๓/๗ นางอารวีรรณ  แน่ประโคน   คร ูชำนาญการพิเศษ นายสมพร  อมรเวช  ครูผู้ช่วย 
ม. ๓/๘ นางสาวศริิวรรณ  โอริส คร ู   นางสาวธนารักษ ์  ไกรสมโภชน์    อัตราจา้ง 
ม. ๓/๙ นายรัชชพุงษ์  แก้วจันทร ์ คร ู   นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู
ม. ๓/๑๐ นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี   คร ู   นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง อัตราจ้าง 
ม. ๔/๑  นายเสกสรร  สขุมา คร ู   นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  ครู  
ม. ๔/๒  นายศิวกร  กรึงไกร   คร ู    นางสาวลักขณา  ภาคโภค ี อัตราจ้าง 
ม. ๔/๓  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์  คร ูชำนาญการพิเศษ นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด   คร ู
ม. ๔/๔  นางสาวพิชามญชุ์  กุศล ครูผู้ช่วย   นางสาวปรียารัตน ์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย  
ม. ๔/๕  นายสุทธพิงษ ์ มูลอาสา   ครผูู้ช่วย  นางสาววจิิตรา อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย 
ม. ๔/๖  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู   นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย 
ม. ๔/๗  นายณัฐวัฒน ์ จันทร์พิภพ    คร ู   นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครูผู้ช่วย 
ม. ๕/๑ นางจิดาภา  จูหว้า ครู  ชำนาญการ  นายชินวัจน์  ธนโชติปัณภรณ์    ครูชำนาญการ 
ม. ๕/๒ นายภวูดล  สำล ี  คร ู    นางสาวประดับภรณ์  กนัหาจันทร์    คร ู
ม. ๕/๓ นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์   คร ู 
ม. ๕/๔ นางพรรณี  เกตถุาวร ครูชำนาญการ  นางสาวจฑุามาส  จันทร์มณ ี   คร ู
ม. ๕/๕ นางสาวกัญญารตัน์  สิลาแยง   คร ู  ว่าทีร่.ต.สมรักษ ์ แทนลาน   ครูชำนาญการ 
        นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน   คร ู
ม. ๕/๖ นางสาวมนตท์ิพา   สันตติรานนท์ คร ู  นายวีระวัฒน ์ ลงผิว   ครูผู้ช่วย 
ม. ๕/๗ นายสาธติ  แสงปิยะ ครู  ชำนาญการ  นางสาวณัฐพร ภูวงษ์   ครูผู้ชว่ย 
ม. ๖/๑ นางสยุมพร  นาคจรูญ ครู ชำนาญการพิเศษ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครูชำนาญการพิเศษ 
ม. ๖/๒ นางกษิรา  ละออ  ครู ชำนาญการ   
ม. ๖/๓ นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ    
ม. ๖/๔ นายบัณฑติ  อรณุเสถียร ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาฏศิลป ์  คชประเสริฐ   คร ู
ม. ๖/๕ นายอศัวิน  ศรีบวั  ครู ชำนาญการพิเศษ  
ม. ๖/๖ นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์ ครู ชำนาญการ  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  ครูผูช้่วย 
ม. ๖/๗ นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู   นายเกียรติศักดิ ์ กันนิดา   ครูผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. รับหลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงชื่อ พร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน ลงในแบบไว้เป็น
หลักฐาน 



๒. รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น จำนวน ๒๑๐ บาท ม.ปลาย จำนวน ๒๓๐ บาท จากงานการเงิน
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. นำเอกสารรับเงิน คืนให้งานการเงิน 
๔. รับใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนที่นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ครบโดยตรวจสอบความถูกต้องของ

ใบเสร็จตามยอดเงินที่ได้รับ และลงชื่อครูที่ปรึกษา นำส่งหลักฐานการซื้อให้งานการเงินภายใน
วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีตอ่ทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที ่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายประจวบโชค     สรอ้ยสม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 


