
 

 
คำสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่

ที่   141/๒๕64 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทบทวนแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

………………………………………………………. 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 - 2565 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562 - 2565) นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖5 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษากรอบระยะเวลา ๕ ปี การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต้องใช้แผนปฏิบัติการซึ่งเป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อันจะ
นำไปสู่การบรรลุผลความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ในระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง เรื่อง การมอบ
อำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑ นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายธนชัย จิรัตน์ฐิกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.3 นายสงัด แสงมณี    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
1.4 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
1.5 นายสุนทร มณีมัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
1.6 นายสรชัช จิรทวีสิงห์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
1.7 นายจำรูญ มีแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
1.8 นายไมตรี แก้วประสิทธิ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
1.9 นายลาภ เพชรย้อย    ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
1.10 นายศักดิ์ชัย แก้วเดช   ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
1.11 นายทิพากร สังข์ดวงยางค์  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
1.12 นายอมฤต ชนะกุล    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
1.13 นายสิทธิศักดิ์ เวชกุล   ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
1.14 นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ  ผู้แทนครู     กรรมการ 
1.15 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
1.16 นางจารีย์ สุวรรณคช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.17 นางอินทิรา อรัญ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.18 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.19 นายสมพงศ์ อาดำ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.20 นายกรัสนัย คงทอง   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.21 นางวรารัตน์ แก้วสวาท  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทำหน้าที่  ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดกิจกรรม อำนวยความสะดวก สนับสนุน ประสานงาน และสร้างเสริมการมี

ส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
  2.1 นางจารีย์  สุวรรณคช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสมพงศ์ อาดำ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 2.3 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 2.4 นางอินทิรา  อรัญ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 

๒.5 นายสันติ  สุวรรณสังข์   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.6 นางณัฐิยา  อาษา    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.7 นางอุษา  สุวรรณสังข์   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.8 นางจิรภา  จันทร์สุขศรี   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.9 นางกัญจนา  หวายนำ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.10 นางสาวชุลีวรรณ  นุกูลกิจ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.11 นายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 2.12 นางบุษบง สุพันธ์    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.13 นางสาวสารภี  มณีฉาย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.14 นายสันติพงษ์  กมลานันทวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.15 นางสุภาวดี  เมืองประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๑6 นางสาวอรอุมา  สิงหพล  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๑7 นายนพดล  พุทธพฤกษ์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๑8 นางวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.๑9 นางสาวจินตนา  พลมา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒.20 นางสาวนิธิวดี  บูรณ์เจริญ  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒1 นางสาวสุภาพร  หนูขำ  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒2 นายเกรียงศักดิ์  มีแก้ว  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒3 นางสาววิชุตา  อ่อนทอง  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒4 นางสาวหยาดพิรุณ  รักษ์พิกุลทอง  ครูชำนาญการ    กรรมการ 

 ๒.๒5 นางวันดี  อาญา   ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒6 นางสาวบุญทิพย์  บุญช่วย  ครูชำนาญการ    กรรมการ 

 ๒.๒7 นายไกรสร  รามปาน   ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.๒8 นางสาวสุรัสวดี  บริรักษ์  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.29 นางสาวอารียา  แกสมาน  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.30 นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
๒.31 นางสาวกิติวรกานต์  ดวงจันทร์ ครู     กรรมการ  
๒.๓2 นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์  ครู     กรรมการ 
2.33 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสุโพธิ์  ครู     กรรมการ 
2.34 นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร  ครู     กรรมการ 
2.35 นางสาววรารักษ์  ศุกลภิญโญ  ครู     กรรมการ 
2.36 นายสมยศ  แก้วใหญ่   ครู     กรรมการ 
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2.37 นายวีรพจน์  บุญคง   ครู     กรรมการ 
2.38 นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์  ครู     กรรมการ 
2.39 นายมันโซ  อาแว   ครู     กรรมการ 
2.40 นายประกัน เมืองสุด   ครู     กรรมการ 
2.41 นางสาวรัชญากร จันทร์ช่วย  ครู     กรรมการ 
2.42 นางสาวอรอนงค์ จุสูงเนิน  ครู     กรรมการ 
2.43 นางสาวรวินท์วัฒน์ ลือยศ  ครู     กรรมการ 
2.44 นางสาวธนพร  อุทาโย  ครู     กรรมการ 
๒.45 นายสุนทร   สังข์แก้ว   ครูผู้ช่วย     กรรมการ  
๒.46 นายกิตติพงษ์  หนูวัน  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.47 นางสาวจิณห์วรา  ทองจิตต์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.48 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.49 นางสาวเสาวภา โสดา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.50 นางสาวพิศมัย  พรรมดาศัย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.51 นายสุริยศ  เหมืองจา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.52 นางสาวพลอยไพลิน  พรหมวิเศษ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.53 นางพรทิพย์ มลิวัลย์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.54 นายวัชรพล  ทองใหม่  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.55 นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.56 นายเอกปฐพี  รัตนบุรี  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.57 นายภูมินทร์  สันวงค์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.58 นางสาวสุนิษา  สุวรรณชาติ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.59 นางสาวศศินิภา  แซ่ลิ่ม  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
2.60 นางสาวนันทิชา ทองเสน  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.61 นางสาวศตพร แซ่ลิ่ม   พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.62 นางสาวธนัชชา สังข์ดวงยางค์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.63 นายปกรณ์เกียรติ อ้นชู  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.64 นายสุริยา ชูทอง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.65 นายศุภสิทธิ์ คงปาน    พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.66 นางสาวชฎาพร บัวทองบุญ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.67 นางสาวเครือวัลย์ แสงวงษ์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.68 นายกรีฑา บางเจริญสุข  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.69 นางสาวรัตนา ชูช่วย   พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.70 นายสมพชร จินตกานนท์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.71 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ไชยยศ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.72 นางสาวอำภา รัตเนตร  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
2.73 นางสาวหนึ่งฤดี  สืบกระพันธ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
2.74 นายรณชัย จินระการ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
2.75 นางสาวไหมแพร  ทองใบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
2.76 นางสาวภัสราวรรณ  ขวัญเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
๒.77 นายกรัสนัย  คงทอง   ครูชำนาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 
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๒.78 นางวรารัตน์  แก้วสวาท  ครู                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทำหน้าที่  ศึกษารายละเอียดแผนกลยุทธ์ กรอบงบประมาณ การ SWOT ในปรับปรังปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการเขียนกิจกรรม โครงการ ประมวลผลกิจกรรม และการรายงานผลกิจกรรม  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล 
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 

 

๓. คณะวิทยากร 
 ๓.๑ นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางจารีย์  สุวรรณคช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.3 นางสาวอรอุมา    สิงหพล  หัวหน้างานพัสดุ    กรรมการ 
 ๓.4 นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์   หัวหน้างานประคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

๓.5 นางบุษบง  สุพันธ์    หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
3.6 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสุโพธิ์   เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
3.7 นางพรทิพย์ มลิวัลย์    เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
๓.8 นางสาวบุญทิพย์  บุญช่วย  หัวหน้างานบัญชี    กรรมการ 
3.9 นายมันโซ  อาแว    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    กรรมการ 
3.10 นางสาวกรกนก พรหมรักษา  เจ้าหน้าที่งานบัญชี   กรรมการ 
3.11 นายศุภสิทธิ์ คงปาน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน กรรมการ 
๓.12 นายกรัสนัย  คงทอง   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
๓.13 นางวรารัตน์  แก้วสวาท   เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ทำหน้าที่ จัดทำเอกสารประกอบการอบรมฯ เตรียมความพร้อมด้านความรู้ก่อนการอบรมและส่งเสริมผู้เข้าร่วมอบรมให้มี
ความรู้ สร้างความเข้าใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ  กรอบงบประมาณและการจัดสรร การเขียนกิจกรรม การประมวลผลกิจกรรม 
และการายงานผลกิจกรรม 

 

๔. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 ๔.๑ นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช     ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางอินทิรา  อรัญ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 4.3 นางจารีย์  สุวรรณคช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 4.4 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 

4.5 นายสมพงศ์  อาดำ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
4.6 นางอุษา  สุวรรณสังข์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
4.7 นายสมยศ แก้วใหญ่   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๔.8 นางสาวนิธิวดี  บูรณ์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
๔.9 นายอินทรวัต สุวรรณเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๔.10 นายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๔.11 นายสันติ  สุวรรณสังข์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
๔.12 นายมันโซ  อาแว   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
4.13 นางสาวรัชญากร จันทร์ช่วย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๔.๑4 นายสันติพงษ์  กมลานันทวงศ์   หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4.15 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 



๕ 
 

๔.๑6 นางสาวอรอุมา  สิงหพล  หัวหน้างานพัสดุ    กรรมการ 
๔.๑7 นางบุษบง  สุพันธ์   หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
๔.18 นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุโพธิ์  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
4.19 นางพรทิพย์ มลิวัลย์  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 

  4.20 นางสาวจินตนา พลมา  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.21 นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ  
  4.22 นางสาวอารียา แกสมาน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.23 นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.24 นายนพดล พุทธพฤกษ์  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.25 นางจิรภา  จันทร์สุขศรี  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.26 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  4.27 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 

4.28 นางสาวนันทิชา ทองเสน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
4.29 นางวรารัตน์ แก้วสวาท  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
4.30 นายศุภสิทธิ์ คงปาน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน กรรมการ 
4.31 นายกรัสนัย คงทอง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
๔.32 นางสาวบุญทิพย์  บุญช่วย  หัวหน้างานบัญชี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทำหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการจัดสรรงบประมาณ พิจารณารายละเอียดของกิจกรรม จัดให้สอดคล้องกับโครงการตาม

แผนกลยุทธ์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

 

๕. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร/รวบรวมเอกสารงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  ๕.๑ นายกรัสนัย คงทอง   หัวหน้างานนโยบายและแผนงานโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวจินตนา พลมา   เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  ๕.3 นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ  
  ๕.4 นางสาวอารียา แกสมาน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  ๕.5 นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  5.6 นายนพดล พุทธพฤกษ์   เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  5.7 นางจิรภา จันทร์สุขศรี   เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  5.8 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  5.9 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  5.10 นางสาวนันทิชา ทองเสน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 

5.11 นายมันโซ  อาแว   ครู     กรรมการ 
5.12 นางสาวศศินิภา  แซ่ลิ่ม  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
5.13 นางสาวศตพร แซ่ลิ่ม   พนักงานราชการ    กรรมการ 
5.14 นางสาวธนัชชา สังข์ดวงยางค์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
5.15 นางสาวอำภา รัตเนตร  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
5.16 นางสาวหนึ่งฤดี  สืบกระพันธ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
5.17 นายรณชัย จินระการ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
5.18 นางสาวไหมแพร  ทองใบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
5.19 นางสาวภัสราวรรณ  ขวัญเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 

  ๕.20 นางวรารัตน์  แก้วสวาท   เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

  5.21 นายศุภสิทธิ์ คงปาน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานฯ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
 ทำหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการอบรม /รวบรมเอกสารโครงการหรือกิจกรรม จากผู้เข้าร่วมประชุมแยก
ตามกลุ่มบริหารงาน หลอมรวมลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการส่งต่อให้แก่คณะผู้จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6.๑ นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช      ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 

6.๒ นางอินทิรา  อรัญ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 6.3 นางจารีย์  สุวรรณคช   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 6.4 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 

6.5 นายสมพงศ์  อาดำ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
6.6 นางอุษา  สุวรรณสังข์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
6.7 นายสมยศ แก้วใหญ่   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
6.8 นางสาวนิธิวดี  บูรณ์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
6.9 นายอินทรวัต สุวรรณเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6.10 นายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
6.11 นายสันติ  สุวรรณสังข์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
6.12 นายมันโซ  อาแว   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
6.13 นางสาวรัชญากร  จันทร์ช่วย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6.๑4 นายสันติพงษ์  กมลานันทวงศ์   หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
6.15 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
6.๑6 นางสาวอรอุมา  สิงหพล  หัวหน้างานพัสดุ    กรรมการ 
6.๑7 นางบุษบง  สุพันธ์   หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
6.๑8 นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุโพธิ์  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 

  6.19 นางสาวจินตนา พลมา  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.20 นางสาวจุฑาพร  ยอดรักษ์  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ  
  6.21 นางสาวอารียา แกสมาน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.22 นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.23 นายนพดล พุทธพฤกษ์  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.24 นางจิรภา จันทร์สุขศรี  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.25 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
  6.26 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 

6.27 นางสาวนันทิชา ทองเสน  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานกลุ่มงาน กรรมการ 
6.28 นางวรารัตน์ แก้วสวาท  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
6.29 นายกรัสนัย คงทอง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 

 6.30 นางสาวบุญทพิย์  บุญช่วย  หัวหน้างานบัญช ี         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 6.31 นายศุภสิทธิ์ คงปาน   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่งานนโยบายและแผนงานฯ     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวบรวมเอกสารจาก งาน/โครงการ/กิจกรรม จากผู้เข้าร่วมประชุม หลอมรวมลง
ในคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการส่งต่อให้แก่คณะผู้จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป 

  



๗ 
 

๗. คณะกรรมการปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม 
 7.๑ นางอุษา  สุวรรณสังข์   ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
 7.๒ นางสาวชุลีวรรณ  นุกูลกิจ  ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 7.๓ นางสาววิชุตา  อ่อนทอง  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
 7.4 นางสาวไหมแพร  ทองใบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 7.5 นางสุปรียา  เพชรย้อย  ลูกจ้างประจำ          กรรมการ 
 7.6 นางสาวภัสราวรรณ  ขวัญเมือง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
 7.7 นางนิตยา  ฉิ่นฉิ้ว   พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
 7.8 นางอารีย์  ขวัญเมือง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
  7.9 นางหนูทิพย์  หนูตา   พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
  7.๑0 นางสาวจำเนียร  วิเชียร  พี่เลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
 7.11 นาสาวปิยะพร มิตรศรี  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
  7.12 นางสาวทิพรัตน์ บัวงาม  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
 7.๑3 นางสาวหนึ่งฤดี  สืบกระพันธ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทำหน้าที่ ต้อนรับ เตรียมเอกสารและรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ประสานงาน ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้า

รับการอบรม จัดเตรียมอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็นตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
  

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
 ๘.๑ นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร  ครู                                 ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวนิธิวดี  บูรณ์เจริญ  ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
       

 ทำหน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินการจัดอบรม ตามกำหนดตาราง และตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง 
9.๑ นายสันติ  สุวรรณสังข์  ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
9.2 นายปกรณ์เกียรติ อ้นชู    ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 
 
ทำหน้าที่ ติดตั้ง ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล  ตลอดการจัด

กิจกรรม 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑0.๑ นายนพดล  พุทธพฤกษ์  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
๑0.๒ นางสาวอรอนงค์ จุสูงเนิน  ครู     กรรมการ 
10.3 นายเอกปฐพี รัตนบุรี  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๑0.4 นางสาวธนพร  อุทาโย  ครู          กรรมการและเลขานุการ 
 

 ทำหน้าที่ บันทึกภาพการอบรมฯ จัดทำแบบการประเมิน ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลตามแบบประเมิน พร้อม
นำส่งข้อมูลภาพเพื่อผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการอบรมต่อสถานศึกษา 

     
 

11. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 11.1 นายนพดล  พุทธพฤกษ์  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
 11.2 นายมันโซ  อาแว   ครู     กรรมการ 
 11.3 นางวรารัตน์  แก้วสวาท  ครู     กรรมการ 



๘ 
 

 11.4 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  11.5 นางสาวจิณห์วรา  ทองจิตต์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

11.6 นายภูมินทร์  สันวงค์   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  11.7 นางสาวสุนิษา  สุวรรณชาติ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

๑1.8 นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร  ครู          กรรมการและเลขานุการ 
 

ทำหน้าที่ จัดเตรียมวัดสุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ระบบอินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี
เอกสาร เอกสารประกอบการอบรม ให้แล้วเสร็จในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมจนแล้วเสร็จ 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 12.1 นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ  ครูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 12.2 นางสาวนันทิชา ทองเสน  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 12.3 นางสาวไหมแพร ทองใบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทำหน้าที่ จัดทำหนังสือเชิญและประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

  
สั่ง  ณ  วันที ่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 
 

(นายศักดิช์ัย  สุวรรณคช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่


