
                                            
 
                                         

  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๔๘๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรตำมนโยบำย 
----------------------------------------- 

         เนื่องด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ ได้มีนโยบำยกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีลักษณะเป็นคนดี 
คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข จึงได้มอบนโยบำยให้โรงเรียนด ำเนินกำร โดยมีโครงกำรที่โรง เรียน
ด ำเนินกำรหลำยโครงกำรต่อเนื่องกันมำ ซึ่งทำงโรงเรียนเห็นว่ำโครงกำรเหล่ำนั้นมีประโยชน์ และช่วยพัฒนำ
ผู้เรียนได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ด ำเนินงำนโครงกำร ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ  
   นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
   นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน คร ูช ำนำญกำร       กรรมกำร    

หน้ำที่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวก เป็นที่ปรึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร  
      ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

๒. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
    ของโครงกำร 
 

๑. คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     ๑. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
     ๘. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



๒. คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     ๑. นำยสมัคร  น้อยสกุล    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๔. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ู    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๖. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  ๘. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 
     ๙. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมการด าเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
     ๑. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงพงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๔. นำยปลื้ม  ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๕. นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๖. นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท ์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสุรีย์  ทนคง  คร ู    กรรมกำร 
  ๘. นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู    กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู    กรรมกำร 
  ๑๐. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

  ๑๒. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการด าเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
     ๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
     ๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๔. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๕. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 



  ๗. นำยเสกสรรค์  สุขมำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
     ๘. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์อาเซียนศึกษา 
     ๑. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์สะเต็มศึกษา 
     ๑. นำงกษิรำ  ละออ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสยุมพร  นำคจรูญ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยชินวัจน ์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๔. นำงพรรณี  เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๕. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู   กรรมกำร 
     ๘. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 

  ๙. นำยภูวดล  ส ำล ี  คร ู    กรรมกำร 
๑๐. นำยณัฐวรรธน ์ จันทร์พิภพ คร ู    กรรมกำร 
๑๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมกำร 
๑๒. นำงจิตร์สมำ  สมงำม  คร ู    กรรมกำร 
๑๓. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๔. นำยศิวกร  กรึงไกร  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     ๑. นำงสำวพรทิพย์  อุดร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวสมำพร  สมสืบ คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
     ๑. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๔. นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    กรรมกำร 
  ๕. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ู    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๐. คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
     ๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง    คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ คร ู    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวพัชญมนฑ์  ทิพย์สง  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ ๑. วำงแผนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่อง สนองต่อนโยบำย 
๒. จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่สนับสนุน และสนองต่อลักษณะของโครงกำรนั้นๆ 
๓. ประสำนงำนกับครู ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำร 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร เป็นระยะๆ ต่อฝ่ำยบริหำร หน่วยงำนต้นสังกัด ในกรณีที่ 
    ขอข้อมูล ของกิจกรรม โครงกำร 
๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร เมื่อสิ้นภำคเรียน หรือสิ้นปีกำรศึกษำ 
๖. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ ตั้งใจ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและรำชกำรสืบไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 


