
 
 
 
 

 ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร โครงกำร ๕ ส สร้ำงสรรค์ พัฒนำคน พัฒนำงำน 
กิจกรรม พัฒนำเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและจัดประกวดพื้นท่ี  ๕ ส สร้ำงสรรค์ในโรงเรียน 

……………………………………………………………………….. 
  ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จัดท ำโครงกำร  ๕  ส  สร้ำงสรรค์  พัฒนำคน  พัฒนำงำน 
กิจกรรม พัฒนำเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและจัดประกวดพื้นท่ี  ๕ ส สร้ำงสรรค์ในโรงเรียน  เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนและเพิ่มคุณภำพงำนให้มีมำตรฐำนของบุคลำกรในโรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมควำมคำดหวังของสังคม และเปิดโอกำสให้ ผู้บริหำรคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน เพิ่มควำมปลอดภัยในโรงเรียน มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ และส่งผลถึงคุณภำพของโรงเรียนต่อไป  
 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม ๕ ส  ของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยปล้ืม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี    ก ำกับ  ติดตำม  ดูแล เป็นท่ีปรึกษำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้ 
   ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 



-๒- 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู    กรรมกำร 
  นำยเสกสรรค์  สุขมำ  ครู    กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู    กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู    กรรมกำร 
  ครูท่ีปรึกษำทุกช้ันเรียน      กรรมกำร  
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ๑. วางแผน ด าเนินการ ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานให้เป็นไป  ด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
      ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
           ๒. ก ากับ ดูแล  และติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการรับผิดชอบพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
            ช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 บริเวณที่ 1  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครู    รองประธานกรรมการ 

  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  ครู    กรรมกำร  

  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำยปล้ืม   ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด ครู    กรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ ครู    กรรมกำร  
   นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครู    กรรมกำร   
  นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร  
  นำยพีระศิลป์    เอกฐิน  ครู    กรรมกำร 
   นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  ครู    กรรมกำร 
   นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู    กรรมกำร 



-๓- 
   นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
   นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์    ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน     ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   

  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอำคำร ๓  ห้องน้ ำนักเรียนชำยและบริเวณรอบๆ  พื้นท่ีด้ำนข้ำงอำคำร ๓   
   ติดรั้วหลังโรงเรียน   โรงอำหำรมงคลบพิตร  รอบๆร้ำนค้ำสวัสดิกำร  โรงจอดรถฝ่ัง 
   พระรำชวังบำงปะอิน  สวนกำญจนำภิเษก  สนำมคอนกรีตถึงรั้วโรงเรียนและสนำมหญ้ำ 
   หน้ำอำคำร ๓    

 บริเวณที่ ๒  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู    ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย ครู    รองประธานกรรมการ 

  นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู    กรรมกำร           
  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู    กรรมกำร 
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู    กรรมกำร 
         นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครู    กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวปัทมำ  กรีถำวร  ครู    กรรมกำร 
  นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 



-๔- 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒   
  นำวสำวยุวดี  สุภำเรือง        ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอำคำร ๔  ห้องน้ ำนักเรียนหญิงและบริเวณรอบ ๆ ลำนธรรมและพื้นท่ีด้ำนข้ำง 
   ติดรั้วโรงเรียน  ห้องสมุด  ห้องแนะแนวถึงรั้วหลังโรงเรียน   ลำนอเนกประสงค์หน้ำ  
   อำคำร ๔  ถึงหลัง อำคำร ๒  และสนำมฟุตบอล ถึงรั้วหน้ำโรงเรียน  

บริเวณที่ ๓  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  ครู    ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู    รองประธานกรรมการ 

  นำงสำวสุรีย์   ทนคง  ครู    กรรมกำร 

  นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยประสพชัย    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
   นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร ครู    กรรมกำร         
  นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก ครู    กรรมกำร  
   นำงสำวอำทิตญำ   นำคกล่ัน ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ  ครู    กรรมกำร 
  นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู    กรรมกำร 
  นำยวีรวัฒน์  ลงผิว  ครู    กรรมกำร  
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 พื้นที่รับผิดชอบ  บริเวณอำคำร ๒  ถนนหน้ำอำคำร ๒ ห้องน้ ำนักเรียนหญงิ  อ่ำงน้ ำข้ำงส ำนักงำน 
   ผู้อ ำนวยกำร  รอบส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  รอบบริเวณลำนพระบรมรูปรัชกำลท่ี ๘ 
   ถนนหน้ำอำคำร ๑ และด้ำนหน้ำหอประชุมอเนกประสงค์ บริเวณข้ำงฐำนพระ 
   ถนนทำงเข้ำโรงเรียน  รอบบริเวณหลังป้อมยำม 
 



-๕- 
 บริเวณที่ ๔  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย     ประธำนกรรมกำร 

  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ  ครู    รองประธานกรรมการ 

  นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครู    กรรมกำร 
  นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวพิชำมญช์ุ   กุศล  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล ครู    กรรมกำร       
  นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครู    กรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร         
  นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร                           
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔   
  นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 พื้นที่รับผิดชอบ  บริเวณรอบหอประชุมอเนกประสงค์   อำคำรเพชรรำชำ   อำคำรเพชรน้ ำหนึ่ง 
     รอบบริเวณอำคำรพละเก่ำ   ศำลำท่ำน้ ำ  โรงอำหำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
    พรรษำและระเบียงด้ำนติดสระน้ ำ 

 บริเวณที่ ๕  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

  นำยเสกสรรค์  สุขมำ  ครู    ประธำนกรรมกำร 

  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

  นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
  นำยวันเฉลิม อุลิต  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู     กรรมกำร 
  นำยศิวกร  กรึงไกร  ครู    กรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู    กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครู    กรรมกำร 



-๖- 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕   
  นำยภูวดล   ส ำลี   ครู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 พื้นที่รับผิดชอบ  บริเวณรอบอำคำร ๕ ถึงรั้วหลังโรงเรียน  ถนนหน้ำอำคำร ๕ และหลังอำคำร ๑   
    อำคำรคหกรรม ๑ และอำคำรคหกรรม ๒   ห้องน้ ำนักเรียนชำยและบริเวณรอบ ๆ 
             อำคำรช่ัวครำวข้ำงอำคำรคหกรรม  ห้องน้ ำนักเรียนหญิงและบริเวณรอบ ๆ 

 บริเวณที่ ๖  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

  นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
  นำยเกษม    เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
  นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงจิดำภำ   จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
   นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู     กรรมกำร 
  นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู    กรรมกำร      
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู      กรรมกำร                                                                    
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู    กรรมกำร 
  นำยชยกร อมรเวช  ครู    กรรมกำร 
  นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร            
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖  
  นำงชญำภำ  ลีวรรณ    ครู ช ำนำญกำร   กรรมการและเลขานุการ 

 พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณรอบอำคำรศิลปะถึงรั้วหลังโรงเรียน  ถนนหน้ำอำคำรศิลปะบริเวณ  รอบอำคำร 
   ฝึกงำนอุตสำหกรรมถึงอำคำรเกษตรกรรม  อำคำรนักกำรภำรโรงและบริเวณโดม- 
   รำชำวดีภิรมย์จนถึงรั้วหลังโรงเรียน  
 หน้าท่ี   1. ร่วมกันวางแผนจัดนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณ
      ท่ีรับผิดชอบ 

 ๒. ดูแล ควบคุมการท าความสะอาดของนักเรียนและนักการภารโรงท่ีรับผิดชอบอาคารและ
     บริเวณรอบอาคาร 
 ๓. ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย 
 ๔. ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ 
 ๕. หากมีปัญหาใดท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อประชุมด าเนินการ
     แก้ไขต่อไป 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 



-๗- 
 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู   ประธำนกรรมกำร                          
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์  ครู   กรรมกำร  
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน   ครู   กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม   ครู   กรรมกำร  
  นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง   ครู   กรรมกำร 
  นำงนปภำ ไต่เป็นสุข    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้ำท่ี ๑. ถ่ำยภำพ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรม ๕ ส ของโรงเรียน ในกำรบริกำรเสียง 
     ตำมสำย และกิจกรรมหน้ำเสำธง เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน เป็นประจ ำและต่อเนื่อง ตลอดจน 
     จัดให้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนวำรสำรไอยศวรรย์ 
 ๒. ออกแบบและจัดป้ำยนิเทศเกี่ยวกับควำมเคล่ือนไหวของกิจกรรม ๕ ส อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล 

                   นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู                      ประธำนกรรมกำร             
                   นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย  ครู                      กรรมการ  
              จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง  ครู   กรรมกำร 
          นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี   จัดท าแบบสอบถาม และด าเนินการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 
                           ส่ัง    ณ    วันท่ี  ๒๘  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                               
 
 
 

                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 


