
                                                         

                                        ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
              ท่ี  ๑๙๕/๒๕๖๓ 

                                 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย 
--------------------------------------------------------------- 

      เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะเป็นคนดี               
คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้มอบนโยบายให้โรงเรียนด าเนินการ  โดยมีโครงการท่ีโรงเรียน
ด าเนินการหลายโครงการต่อเนื่องกันมา ซึ่งทางโรงเรียนเห็นว่าโครงการเหล่านั้นมีประโยชน์  และช่วยพัฒนา     
ผู้เรียนได้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                                คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ                          ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร                        ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง                            ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม                       ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ    ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา     ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.สมรักษ์  แทนลาน                     ครู ช านาญการ    กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
              ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ๒. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
              ของโครงการ  

คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ                             
นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ    
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู     กรรมการ                    
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู     กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย    ครู     กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



                                                               -๒- 

                            คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู     ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี   ครู     รองประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                    ครูผู้ช่วย     กรรมการ  
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ                    ครูผู้ช่วย     กรรมการ         
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน                         ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ  
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น               ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการด าเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช านาญการ    ประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ                      ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง   ครู     กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   ครู     กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  ครู     กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาสา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

  นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู                                      กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการด าเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพยีง 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                        ครู     ประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ    รองประธานกรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์   ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              ครู     กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู     กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย               ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ      กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

                      คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู     ประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์  ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ช านาญการ    กรรมการ  
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   ครู     กรรมการ  
นายเสกสรรค์  สุขมา             ครู     กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 

 



                                                              -๓-                     

            คณะกรรมการด าเนินการศูนย์อาเซียนศึกษา 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครูผู้ช่วย     รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู     กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

                  คณะกรรมการด าเนินการศูนย์สะเต็มศึกษา    
นางกษิรา  ละออ                       ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ   ครู     รองประธานกรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์           ครู ช านาญการ    กรรมการ 
นายชินวัจน์  คณัชธมวัจน์   ครู ช านาญการ    กรรมการ               
นางพรรณี  เกตุถาวร   ครู ช านาญการ    กรรมการ       
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์   ครู ช านาญการ    กรรมการ       
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์  ครู ช านาญการ    กรรมการ     
นางจิตร์สมา  สมงาม   ครู ช านาญการ                                  กรรมการ 

  นายภูวดล  ส าลี    ครู     กรรมการ  
  นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ   ครู     กรรมการ 
  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู     กรรมการ   
  นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู     กรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู     กรรมการ 
  นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  นายศิวกร  กรึงไกร   ครู     กรรมการและเลขานุการ   

                          คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
นางสาวพรทิพย์  อุดร   ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู     รองประธานกรรมการ   
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ  ครู     กรรมการ    
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

                              คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ  ครู     กรรมการ    
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู     กรรมการ 

  นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
 



-๔- 

                                    คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู                        ประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์  ครู                        กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ    
นางสาวพัชญมนฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ                          กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. วางแผนในการด าเนินการตามโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สนองต่อนโยบาย  
๒. จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนับสนุนและสนองต่อลักษณะของโครงการนั้นๆ 
๓. ประสานงานกับครูผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ 

 ๔. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ เป็นระยะๆ ต่อกลุ่มบริหารบริหาร หน่วยงานต้นสังกัด  
                ในกรณีท่ีขอข้อมูลของกิจกรรม โครงการ  

๕  สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ เมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา  
   ๖. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ  ต้ังใจ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน 
และราชการสืบไป 
     
 

ส่ัง   ณ  วันท่ี   ๒๓   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                                        
              (นายประจวบโชค  สร้อยสม)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 

 
 


