คาสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๑๕๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
--------------------------------------------------------------เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓ ได้ มี น โยบายในการยกระดั บ และพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรี ย นให้ มี ลัก ษณะเป็น คนดี
คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึง ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนดาเนินการ โดยมีโครงการที่โรงเรียน
ดาเนินการหลายโครงการต่อเนื่องกันมา ซึ่ง ทางโรงเรียนเห็นว่าโครงการเหล่านั้นมีประโยชน์ และช่วยพัฒนา
ผู้เรียนได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. อานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
๒. ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานของโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (กลุ่มบริหารทั่วไป)
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
ประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
กรรมการ
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครู
กรรมการ
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

-๒คณะกรรมการดาเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มบริหารทั่วไป)
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
รองประธานกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
กรรมการ
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชานาญการ
ประธานกรรมการ
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาสา
ครู
กรรมการ
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียง (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
รองประธานกรรมการ
นางสุกัลยา เสือจาศิลป์
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู
กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ) (กลุ่มบริหารทั่วไป)
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
ประธานกรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชานาญการ
กรรมการ

-๓นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นายเสกสรรค์ สุขมา
นายวันเฉลิม อุลิต
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย

ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินการศูนย์อาเซียนศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินการศูนย์สะเต็มศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
ครู ชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
รองประธานกรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวชญาภา ลีวรรณ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จานงบุญรัตน์
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นายภูวดล สาลี
ครู
กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
ครู
กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครู
กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ (กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครู ชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
รองประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมการ
นางสาวเมธาวี จันทรประภา
ครูผชู้ ่วย
กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
กรรมการและเลขานุการ

-๔คณะกรรมการดาเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต (กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน)
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
ประธานกรรมการ
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชญมนฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน ดาเนินการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๒. ประสานงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ กิจกรรม โครงการ ทุกสิ้นภาคเรียนเสนอผู้อานวยการ
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ ตั้งใจ เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน
และราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

