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ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี  ๑๔๖ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโรงเรียนวิถพีุทธชั้นน ำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
……………………………….. 

 ตำมท่ีโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ได้
ด ำเนินกำรโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน ำ เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
คุณธรรม จริยธรรม และน ำไปปฏิบัติได้  

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ตำมแนวทำงด ำเนินกำร ๒๙ ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 

 ๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๗. นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๘. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๙. นำยวิทิต  บัวประเสริฐ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๑. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้ำท่ี  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และแก้ปัญหำอุปสรรคให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
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 ๖. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๗. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๗. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 ๙. นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๑๑. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๓. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๕. นำยธีระวฒัน์  เพ็ชรวำรี  ครู    กรรมกำร 

๑๖. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู    กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวพิชำมญช์ุ  กุศล  ครู    กรรมกำร 
๒๒. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒๓. นำยวันเฉลิม  อุลิต    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒๔. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
      ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินกำร ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำย  
      ๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

 คณะกรรมการตามตัวชี้วัดท่ี ๑ ด้านกายภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๓. ลูกจ้ำงประจ ำ - ลูกจ้ำงช่ัวครำว      กรรมกำร 
 ๔. นำยวันเฉลิม อุลิต    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
      ๑. จัดท ำป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธตำมรูปแบบท่ีก ำหนด ขนำด ๑.๕ เมตร X ๘๐ ซ.ม. พื้นอะคริลิกสีน้ ำเงินขอบ 
สแตนเลส  

๒. ติดต้ังป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธด้ำนหน้ำโรงเรียนใหเ้ห็นเด่นชัด 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 

๑. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 

๓. ลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร 
๔. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของฐำนพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 

๒. ติดต้ังเชิงเทียน มีเครื่องบูชำ และใหค้รูและนักเรียนไหว้ทุกวัน 
๓. ประสำนขอช่ือพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียนกับวดันิเวศธรรมประวัต ิ
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
๑. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  ครู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓. ลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร 
๔. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   
      ๑. จัดท ำรูปภำพชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยรูปศำสนำใช้รูปพระพุทธนฤมลธรรโมภำส วัดนิเวศธรรมประวัต ิ

๒. ติดต้ังด้ำนหน้ำห้องเรียนทุกห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำร 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่าง ๆ 
๑. นำยวันเฉลิม อุลิต           ครู    ประธำนกรรมกำร 

 ๒. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
๓. ลูกจ้ำงประจ ำ – ลูกจ้ำงช่ัวครำว      กรรมกำร 
๔. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   
      ๑. ติดต้ังป้ำยพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติด ตำมท่ีต่ำง ๆ ท่ัวบริเวณโรงเรียน 

๒. มอบหมำยให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนมีส่วนร่วมในกำรเลือกพระพุทธศำสนสุภำษิตเพื่อจัดท ำป้ำย 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ มีความสะอาด  สงบ ร่มร่ืน 
๑. นำยเกษม  เมำลิทอง             ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. หัวหน้ำระดับและครูท่ีปรึกษำทุกท่ำน     กรรมกำร 
 ๓. ลูกจ้ำงประจ ำ – ลูกจ้ำงช่ัวครำว      กรรมกำร 

๔. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำท่ี   

๑. ดูแลควำมสะอำด บริเวณต่ำง ๆ มีควำมสะอำด สงบและร่มรื่น ท้ังในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียน 
๒. มอบหมำยใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมท ำควำมสะอำดห้องเรียนเวรประจ ำวัน  
๓. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกเดือน 
๔. จัดกิจกรรม ๕ ส ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดำห์ 
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่        ครู    ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 ๔. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   

๑. จัดห้องจริยธรรมให้มีควำมเรียบร้อย ตกแต่งห้องให้มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ 
๒. ออกแบบปรับปรุง พัฒนำห้องจริยธรรม 
๓. จัดท ำตำรำงกำรใช้ห้องจริยธรรม และสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหร่ี ๑๐๐ % 
๑. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยอัศวิน  ศรีบัว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู    กรรมกำร 
๔. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 ๕. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   

๑. จัดท ำร่องรอยหลักฐำนรำยงำนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ได้ข้องเกี่ยวกับส่ิงเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ๑๐๐ % 
๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลล์ 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการตามตัวชี้วัดท่ี ๒ ด้านการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน         
 ๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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๔. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 
๗. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน     กรรมกำร 
๘. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ ของนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และครูเวรประจ ำวันบันทึกรำยงำนกิจกรรม
หน้ำเสำธง 
      ๒. ด ำเนินกำรบริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรเรียนทุกคำบเรียน และครูประจ ำวิชำทุกวิชำบันทึกหลังแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
 ๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

๒. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเกษม  เมำลิทอง             ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 

 ๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. บูรณำกำรพระพุทธศำสนำลงในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ 
      ๒. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ก่อนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ในระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 

๓. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรทุกวันพระ หัวหน้ำครูเวรประจ ำวัน พร้อมท้ังตัวแทนแต่ละระดับช้ันร่วมกิจกรรม ณ 
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 

๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง   
 ๑. นำยเกษม  เมำลิทอง             ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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๕. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  ครู    กรรมกำร 
๗. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. มอบหมำยและจัดกิจกรรมกำรท ำ ๕ ส ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดำห์ 
      ๒. จัดท ำรำยงำนกำรท ำจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ครู ผู้บริหารและนักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ ๑ คร้ัง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้      
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๓. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๔. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรทุกวันพระ หัวหน้ำระดับช้ัน พร้อมท้ังนักเรียนตัวแทนแต่ละระดับช้ันร่วมกิจกรรม ณ 
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
      ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๑. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมกำร  
๕. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  ครู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๗. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมจัดค่ำยคุณธรรมให้กับนักเรียน ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ช่วงเปิดภำคเรียนท่ี ๑ 
      ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
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คณะกรรมการตามตัวชี้วัดท่ี ๓ ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประการ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ รักษาศีล ๕   
 ๑. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๓. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๔. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิชำมญช์ุ  กุศล           ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. รวบรวมบันทึกกำรเก็บของได้ของนักเรียน 
      ๒. รวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมค่ำยคุณธรรมของนักเรียน ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 

๓. รวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมกำรท ำบุญตักบำตรของครูและนักเรียน 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 
 ๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๓. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  ครู    กรรมกำร 
๗. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 

 ๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ ของนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และครูเวรประจ ำวันบันทึกรำยงำนกิจกรรม
หน้ำเสำธง 
      ๒. ด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ ของนักเรียนในคำบประชุมระดับช้ัน 

๓. ด ำเนินกำรถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
๔. รวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำและถวำยบังคม รัชกำลท่ี ๘ 
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 
 ๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  ครู    กรรมกำร 

๓. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
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๔. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๕. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ ์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดท ำและติดต้ังป้ำยไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ในบริเวณโรงอำหำรท้ัง ๒ โรงอำหำร 

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ 
 ๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๓. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 
๔. นำงสำววรรณศิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดท ำรำยงำนกำรออมเงินของนักเรียนในธนำคำรโรงเรียน 
      ๒. จัดท ำรำยงำนกำรแยกขยะในโรงเรียน และธนำคำรขยะ 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
 ๑. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๔. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๗. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๘. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดท ำรำยงำนสถิติกำรใช้ห้องสมุดของนักเรียน 
      ๒. จัดท ำข้อมูลกำรเข้ำเรียนออนไลน์ด้วยตนเองจำกแพลตฟอร์มรำชำวันออนไลน์ของนักเรียน 
      ๓. จัดท ำบันทึกกำรฝึกซ้อมกีฬำเป็นประจ ำทุกวันของนักเรียน 
      ๔. รวบรวมภำพกำรฝึกซ้อมกำรแข่งขันรำยกำรต่ำง ๆ ของนักเรียน 
      ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

 

 

 



-๙- 
 

คณะกรรมการตามตัวชี้วัดท่ี ๔ ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
 ๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  ครู    กรรมกำร 

๓. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๖. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ ์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดท ำและติดต้ังป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ เรื่อง โทษของอำหำรขยะ 
      ๒. ส่งเสริมโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน ใหข้ำยเฉพำะอำหำรท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียน 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ไม่ดุ ด่า นักเรียน 
 ๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 

 ๕. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และครูเวรประจ ำวันบันทึก
รำยงำนกิจกรรมหน้ำเสำธง 

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธง ทุกวัน  
 ๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 

 ๕. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และครูเวรประจ ำวันบันทึก
รำยงำนกิจกรรมหน้ำเสำธง 

๒. รวบรวมข้อมูลกำรมอบเกียรติบัตรต่ำง ๆ ให้แก่นักเรียนบริเวณหน้ำเสำธง 
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๓. รวบรวมข้อมูลกำรยกย่องส่งเสริมนักเรียนจำกวำรสำรไอศวรรย์ 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ท าความดี 
 ๑. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ     ครู    กรรมกำร 
๓. ครูท่ีปรึกษำทุกท่ำน        
๔. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ครูท่ีปรึกษำบันทึกโฮมรูมประจ ำวัน และมีกำรช่ืนชมนักเรียนหน้ำช้ันเรียน 

๒. รวบรวมบันทึกโฮมรูมของครูท่ีปรึกษำ  
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี   
 ๑. นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู    กรรมกำร 
 ๔. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
 ๕. นำงวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธิ ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

๖. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
      ๑. รวบรวมข้อมูลกำรท ำควำมดีของนักเรียนจำกโปรแกรม D-School 
      ๒. รวบรวมตัวอย่ำงกำรบันทึกควำมดี จำกสมุดจิตสำธำรณประโยชน์ของนักเรียน 
      ๓. รวบรวมตัวอย่ำงกำรบันทึกควำมดี จำกรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคล (SAR) ของ
ผู้บริหำรและครู 
      ๔. จัดท ำสรุปข้อมูลรำงวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรมของครูและผู้บริหำร 
      ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 
 ๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมกำร 

๓. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๔. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีสอบได้ธรรมศึกษำตรีขึ้นไป 
      ๒. ส ำรวจรำยช่ือข้อมูลครูท่ีสอบได้ธรรมศึกษำตรีขึ้นไป 
      ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๗ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกคร้ัง   
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ    กรรมกำร 
๖. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง   
      ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๘ มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู    กรรมกำร 

๓. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๔. นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. นิมนต์พระมำสอนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ในคำบติวเข้ม 
      ๒. รวบรวมบันทึกกำรสอนของพระ 
      ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพและเอกสำรกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

คณะกรรมการตามตัวชี้วัดท่ี ๕ ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ๔ ประการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ใส่เสื้อขาวทุกคน 
 ๑. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๓. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
      ๑. ประชำสัมพันธ์ให้ครูใส่เส้ือขำวทุกคนในวันพระ 

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์  
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๓. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๔. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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๖. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ก่อนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ในระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 

๒. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรทุกวันพระ หัวหน้ำครูเวรประจ ำวัน พร้อมท้ังตัวแทนแต่ละระดับช้ันร่วมกิจกรรม  
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน   
 ๑. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงณัฐพร  ฮีมวำต์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  
      ๑. ประชำสัมพันธ์ให้ครูรับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน   

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ สวดมนต์แปล 
 ๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๓. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  ครู    กรรมกำร 
๗. นำยภูวดล  ส ำลี   ครู    กรรมกำร 
๘. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย          ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
      ๑. ด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ ของนักเรียนช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และครูเวรประจ ำวันบันทึกรำยงำนกิจกรรม
หน้ำเสำธง 
      ๒. ด ำเนินกำรสวดมนต์ แผ่เมตตำ ของนักเรียนในคำบประชุมระดับช้ัน 
      ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อรวบรวมภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล 
 ๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  จัดท ำแบบสอบถำม และด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 



-๑๓-

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำง
รำชกำร 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๕  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 


