
                                                         

                                        คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
               ที ่ ๑๑๙/๒๕๖๕ 

                                เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย 
--------------------------------------------------------------- 

      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะ              
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้มอบนโยบายให้โรงเรี ยนดำเนินการ โดยมีโครงการ                 
ที่โรงเรียนดำเนินการหลายโครงการต่อเนื่องกันมา ซึ่งทางโรงเรียนเห็นว่าโครงการเหล่านั้นมีประโยชน์ และช่วย
พัฒนาผู้เรียนได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                                คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม    ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์            รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน               รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
๔. ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์         รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                รองผู้อำนวยการ    กรรมการ 
๖. นายเกษม  เมาลิทอง                       ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม                  ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๘. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง            ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๙. นายปลื้ม  ปรีชา             ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๐.นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล              ครู ชำนาญการ                                    กรรมการ 
๑๑.นางสาวสมาพร  สมสืบ                    ครู ชำนาญการ                        กรรมการ 
 

หน้าที่ ๑. อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
              ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
              ของโครงการ  

คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
๑. นายวันเฉลิม  อุลิต              คร ู                        ประธานกรรมการ                             
๒. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ    
๓. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู     กรรมการ                    
๔. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู     กรรมการ 
๕. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู     กรรมการ 
๖. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู               กรรมการ 
๗. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   คร ู                        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



                                                               -๒- 

คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
๑. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู     ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วาร ี  คร ูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                คร ู               กรรมการ  
๔. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์                คร ู     กรรมการ  
๕. ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน  เดชเสถียร             ครูผู้ช่วย                                           กรรมการ 
๖. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์                 ครูผู้ชว่ย                                           กรรมการ 
๗. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย          ครูผู้ช่วย                                          กรรมการ 
๘. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๙. นายธรรมนูญ  ระวังใน                     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ  
๑๐.นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น           คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
๑. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางสาวสุรีย์  ทนคง   คร ูชำนาญการ    กรรมการ 
๕. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูชำนาญการ                           กรรมการ 
๖. นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย   คร ู     กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู     กรรมการ 
๘. นายสุทธิพงษ์  มูลอาสา  คร ู                  กรรมการ 

  ๙. นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
  ๑๐.นายนัฐวุฒิ  สายันต ์   ครผูู้ช่วย                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียง (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
๑. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                   ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกัลยา  เสือจำศลิป์  ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              คร ู     กรรมการ 
๕. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ              คร ู                                                กรรมการ 
๖. นายธวชั  วงศ์สุวัฒน์              คร ู            กรรมการ 
๗. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย           คร ู                 กรรมการ 
๘. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู                          กรรมการ 
๙. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี                   ครูผู้ช่วย                                          กรรมการ 
๑๐.นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์  คร ู               กรรมการและเลขานุการ  

 

คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ) (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
๑. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู     ประธานกรรมการ 
๒. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู                        รองประธานกรรมการ   
๓. นายประสพชัย  แน่ประโคน               ครู ชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
๔. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู     กรรมการ 
 



                                              -๓- 
๕. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู     กรรมการ 
๖. นายเสกสรรค์  สุขมา             คร ู     กรรมการ 
๗. นายวันเฉลิม  อุลิต              คร ู                         กรรมการ 
๘. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย               คร ู                                                กรรมการ 
๙. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 

                            คณะกรรมการดำเนินการศนูย์สะเต็มศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
๑. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงบุญรัตน์ ครู ชำนาญการ       ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู              รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ  ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์         ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
๕. นางพรรณี  เกตุถาวร   คร ูชำนาญการ    กรรมการ       
๖. นางสาวชญาภา ลวีรรณ  คร ูชำนาญการ    กรรมการ       
๗. นางจิตร์สมา  สมงาม   ครู ชำนาญการ                                  กรรมการ   

  ๘. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู     กรรมการ  
  ๙. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม                  ครู                                                 กรรมการ    
  ๑๐.นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู     กรรมการ 
  ๑๑.นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์              ครูผู้ช่วย                                          กรรมการ 
  ๑๒.นายศิวกร  กรึงไกร   คร ู     กรรมการและเลขานุการ   

 

           คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
๑. นางสาวพรทิพย์  อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล             คร ู     รองประธานกรรมการ   
๓. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู                กรรมการ 

๔. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
๑. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู               กรรมการ 
  ๔. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง                ครูผูช้่วย                                          กรรมการ 
  ๕. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย          ครูผู้ช่วย                                          กรรมการ 

๖. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
                                                            

                 คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนสจุริต (กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน) 
๑. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู                        ประธานกรรมการ 
๒. นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพัชญมนฑ์  ทิพย์สง  คร ู     กรรมการ 
๔. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์                ครู                                                 กรรมการ 
๕. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชยักุล  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



                                                                 -๔- 
 

           คณะกรรมการดำเนินการโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
๑. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประสพชัย  แน่ประโคน               ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

  ๔. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู               กรรมการ   
๕. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู     กรรมการ 
๖. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล                  ครู                                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
๒. ประสานงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. สรุปรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรม โครงการ ทุกสิ้นภาคเรียนเสนอผู้อำนวยการ  
  ๔. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                         

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ  ตั้งใจ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน 
และราชการสืบไป 
     
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
                                                 
                                                                        

              (นายประจวบโชค  สร้อยสม)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 

 
 


