
 

ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  จังหวัดกำญจนบุรี  
ท่ี 54 /๒๕๖1 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประชุมน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติกับมูลนิธิครอบครัวพอเพยีง 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖0 

..................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดท า
โครงการศาสตร์พระราชา  เพื่อปลูกจิตส านึก สร้างพลังศรัทธา ส่งเสริมให้ครูมีพลังช่วยกันขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดการประชุมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติกับมูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียงปีการศึกษา ๒๕๖0 ในวันจันทร์ท่ี 12 มีนาคม 2561 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ             
เพื่อด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายณรินทร์   ช านาญดู    ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางมนัสนันท์   เอี่ยมพงษ์ไพฑรูย์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวุฒิชัย    หอวรรธกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
๑.๔ นายพรศักดิ์   เรืองพยุงศักดิ ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
                                                     และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑.๕ นายสุวิจักขณ์   สาระศาลิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๖ นางณพิชญา   เพชรพิมล  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๑.๗ นางสาวสุทธิรัตน์   ธีระวิวฒัน ์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๑.๘ นางร าเพย    อนันต์ชัยลิขิต  หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับติดตามให้งานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  2.1 คณะกรรมกำรประสำนงำนทั่วไป 
  1) นางมนัสนันท์   เอี่ยมพงษ์ไพฑรูย์   ประธานกรรมการ 
  2) นางณพิชญา  เพชรพิมล  รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวนฤมล จับจิตต์   กรรมการ 
  4) นางสาวจ าเนียร นิลพวง   กรรมการ 
  5) นางสาวศุภัสรา   ด้วงปลี   กรรมการ 
  6) นางสาวปรียานุช ธะนะฉนั  กรรมการ 
  7) นางสาวสุทธิรัตน์   ธีระวิวฒัน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  8) นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่ ประสานงานวิทยากรและคณะกรรมการทุกฝ่ายในการด าเนินงานการจัดประชุมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 



2.2 คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 
  1) นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวฒัน ์  ประธานกรรมการ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

๒) นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร ์   รองประธานกรรมการ  
๓) นางสุวนี  บุญน้อม    ๔) นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์  กรรมการ  
๕) นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต   ๖) นางเพ็ญจันทร ์ไชยค าวัง  กรรมการ  
๗) นางสุนีย์  บุญราช    ๘) นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง  กรรมการ  
๙) นางสาวอังศุวีร์  ชาญประเสริฐ   ๑๐) นางสาวจีระนันท์  จับใจ       กรรมการ  
๑๑) นางสาวอัญชลี  โชคสมกิจ   ๑๒) นายรุจิกร  ตุลาธาร   กรรมการ  
๑๓) นางสาวบุณยาพร  เคนไชยวงค์  ๑๔) นางสาวปรียานุช  ธะนะฉนั  กรรมการ  
๑๕) นางพยุง  ใบแย้ม    ๑๖) นางสาวศุภลักษณ์  พึ่งกริม  กรรมการ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
๑๗) นางสาวศิริพร  คล่องจิตต์    รองประธานกรรมการ  
๑๘) นายประสพสุข  ศรีนรสิทธิ์   ๑๙) นางสาวศุภรดา  ชุติพงศ์ชยุต  กรรมการ  
๒๐) นายชาตรี  ศรีสุข    ๒๑) นางจันทนา  เล้าอารีย์  กรรมการ  
๒๒) นายทวีศักดิ์  ทองดอนน้อย   ๒๓) นายสาธิต  อุตสาหะ  กรรมการ  
๒๔) นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสด์ิ   ๒๕) นางสาวณัฎฐนิช  วางที  กรรมการ 
๒๖) นายสุทัศน์  บุญวัย    ๒๗) นางสาววันดี  เพชรสหาย กรรมการ  
๒๘) นางสาวสามชม  หอมจันทร์   ๒๙) ว่าท่ีร.ต.จรรยา  เลิศมณีทวีทรัพย์ กรรมการ  
๓๐) นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ   ๓๑) นายชนบดี  เหลืองสด  กรรมการ  
๓๒) นางสาวณัฐกานต์  เฉลิมกุล   ๓๓) นางสาวนุชจิรา  ปิ่นแก้ว  กรรมการ  
๓๔) นางเหมือนชนก  เมืองวงศ์   ๓๕) นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง กรรมการ  
๓๖) นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย์  ๓๗) นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ ์ กรรมการ  
๓๘) นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีแย้ม   ๓๙) นางสาวกมลชนก  บุญวาส  กรรมการ  
๔๐) นางสาวมิรันตรี  กลัดเล็ก   ๔๑) นางสาวจันทนา  บุญญรักษ์ธญัญา กรรมการ  
๔๒) นางสาววรรณิภา  บัวบาน   ๔๓) นางสาวชลนิดา  พยาบาล   กรรมการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
๔๔) นางสาวกนกวรรณ  ดีประเสริฐ   รองประธานกรรมการ  
๔๕) นายประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ ์  ๔๖) นายเสรินทร์  แสวงทรัพย์  กรรมการ  
๔๗) นายสมนึก  มีน้อย    ๔๘) นางสาวมนสิชา  ต่างประเสริฐ กรรมการ  
๔๙) นายวสันต์  สมุทรสาคร   ๕๐) นายพรชัย  ทวีคูณ   กรรมการ  
๕๑) นายสามารถ  หงษ์ทอง   ๕๒) นางสาวน้ าทิพย์  หนูนันท์  กรรมการ  
๕๓) นางสาวสุพรรณี  ธนวิริยพนัธุ ์ ๕๔) นางสาวอรพรรณ  เทพทิตย์  กรรมการ  
๕๕) นางสุภาวดี  สืบเนียม   ๕๖) นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ ์  กรรมการ  
๕๗) นายสันติ  สีมา    ๕๘) นางสาวพจนา  พลชัย  กรรมการ  
๕๙) นางสาวจ าเนียร นิลพวง   ๕๙) นางสาวนลิน  บุณยปรรณานนท์ กรรมการ  
๖๐) นางสาววิชยารัตน์  ลิมทโรภาส  ๖๑) นายกิจติพงษ์  หอมเย็น  กรรมการ  
๖๒) นางปาณิสรา  ลัดดากุล   ๖๓) นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด กรรมการ  
๖๔) นางสาวชลธิชา  ศรีนวล   ๖๕) นางสาววิภาดา  พงษ์สระพัง  กรรมการ  
๖๖) นางสาวอภิญญา  ใจช้ืน   ๖๗) นายโกวิทย์  มีเย็น   กรรมการ  
๖๘) นางสาวกรรณิการ์  สุขกรม   ๖๙) นางนิรมล  กิตติมานิตกุล  กรรมการ  
๗๐) นางสาวจินตนา  ลิเล่ิม   ๗๑) นายสิรารัฐ  อรุณธัญญา  กรรมการ  



๗๒) นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน   ๗๓) นางสาวณัฐธิดา  ช่วงชัย  กรรมการ  
๗๔) นายสรชัย  จันทร์ที    ๗๕) นางสาวนรินทร  นามเมือง  กรรมการ  
๗๖) นายอรรคพล  บรรเทาทุกข์  ๗๗) นางสาวพิมพ์สิริ  เบ็ญจะชาติ  กรรมการ  
๗๘) นางสาวสุตาภัทร  คล้ายพอง       กรรมการ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
๗๙) นางสาวสุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน ์  รองประธานกรรมการ  
๘๐) นางสาวชุติมา  รักอาชา   ๘๑) นางอรพินท์ ล าดวล   กรรมการ  
๘๒) นายพงศกร  ชูช่ืน    ๘๓) นางสาววรรณภา  งอกนาวงั  กรรมการ  
๘๔) นายชัยวิรัตน์  ล้ิมเรืองอนันต์   ๘๕) นางสาวเนืองนิตย ์ มหามาตร์ กรรมการ  
๘๖) นางสาวมลธิวา  สิงขรรักษ์   ๘๗) นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทธา  กรรมการ  
๘๘) นางสาวพัทรินยา  สืบจากอินทร์  ๘๙) นางสาวภัทรา  นาคโสภณ กรรมการ  
๙๐) นายอรรถพร  จันทร์จ ารูญ   ๙๑) นายอเนก  โพธิ์ทอง   กรรมการ  
๙๒) นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์   ๙๓) นางสาวนฤมล  แย้มลา  กรรมการ  
๙๔) นายณัฐชนนท์  ยงทรัพย์อนนัต์  ๙๕) นางสาวฐิติพร  โสดสง  กรรมการ  
๙๖) นางสาวระพีพรรณ  สันติสงวนศักดิ์  ๙๗) นางสาวมลิสา  สุขวงษ์จันทร์  กรรมการ 
๙๘) นายปราโมทย์  สังข์เมือง   ๙๙) นางสาวพิชญา  ชาญณรงค์  กรรมการ  
๑๐๐) นายทรงพล  วัดจินดา   ๑๐๑) นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล  กรรมการ  
๑๐๒) นางสาวกัญญาณัฐ  เหลืองชัยพร      กรรมการ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ  
๑๐๓) ว่าท่ีร้อยตรีเกษม  วรรณะ    รองประธานกรรมการ  
๑๐๔) นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม   ๑๐๕) นายประวิทย์  ไทยพุทธา  กรรมการ  
๑๐๖) นายสมเจต  บุญมี    ๑๐๗) นายสันต์  พรหมผลิน  กรรมการ  
๑๐๘) นายชนินทร์เดช  กุลสุวรรณ์  ๑๐๙) นายศิริชัย  ตรีตรานนท์  กรรมการ  
๑๑๐) นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง   ๑๑๑) นายสันทัด  นิลรอด  กรรมการ  
๑๑๒) นายนฤพล  ดาวเรือง   ๑๑๓) นายปภังกร  โรจน์วัฒนไพบูลย์ กรรมการ  
๑๑๔) นายธนากร  ธรรมแสงดาว       กรรมการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
๑๑๕) นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร   รองประธานกรรมการ  
๑๑๖) นายบรรเทิง  เหมือนชู   ๑๑๗) นายธาดาธร  ประเสริฐกุล   กรรมการ  
๑๑๘) นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์   ๑๑๙) นางศิรินารถ  เหลืองสด กรรมการ  
๑๒๐) นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์  ๑๒๑) นางสาวพุทธวรรณ  มงคล  กรรมการ  
๑๒๒) นางสาวประภัสสร  วงษ์สนิท  ๑๒๓) นางกัลยาณี  จารุจินดา  กรรมการ  
๑๒๔) นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์  ๑๒๕) นายนภปฏล  เงินบาท กรรมการ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
๑๒๖) นางศรีไว มหาพรหม    รองประธานกรรมการ  
๑๒๗) นางศรีรัตน ์ ศิริโฉม   ๑๒๘) นางสาวนิสากร  ล้อถาวร  กรรมการ  
๑๒๙) นางสาวนฤมล  จับจิตต์   ๑๓๐) นายปริญญา  เหลืองแดง  กรรมการ  
๑๓๑) นายอลงกรณ์  สาเล็ก   ๑๓๒) นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ กรรมการ  
๑๓๓) นางสาวชนกชนม์  มีน้อย   ๑๓๔) นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก  กรรมการ  
๑๓๕) นางอัญชัญ  เดชมา   ๑๓๖) นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนนัต์ กรรมการ  
๑๓๗) นางปราณี  บุญทวีบรรจง   ๑๓๘) นางนวรัตน ์ ล าพุทธา  กรรมการ  
๑๓๙) นางสุรภา  เดชพงษ์   ๑๔๐) นางงามนิตย ์ แก้วด้วง  กรรมการ  



๑๔๑) นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์   ๑๔๒) นางสาวฉันทนา  สมบัติ  กรรมการ  
๑๔๓) นายพิรุณ  ประภาจิตสุนทร   ๑๔๔) นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ กรรมการ  
๑๔๕) นางสาวศศินันท์  หนองกุ่ม   ๑๔๖) นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม  กรรมการ  
๑๔๗) นางเนาวรัตน ์ สาระศาลิน   ๑๔๘) นายส.สยมภู  จุ้ยทอง  กรรมการ  
๑๔๙) นางสุรีรัตน์  ยอดทอง   ๑๕๐) นางสาวสโรชา  กลุวงศ์  กรรมการ  
๑๕๑) นางสาวพัชรี  หรีหร่อง   ๑๕๒) นางสาวพัชราภรณ์  ปุยสุวรรณ กรรมการ  
๑๕๓) นางสาวเพ็ญนภา  ปุยสุวรรณ      กรรมการ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
๑๕๔) นางระพพีรรณ  เจริญทัศนศิริ   รองประธานกรรมการ  
๑๕๕) นางไพเราะ  มาตะราช   ๑๕๖) นางเพียงพิศ ขีเจริญสุข  กรรมการ  
๑๕๗) นางภาวดี  จิตตามัย   ๑๕๘) นางพรทิพย ์ ศุภวงศ์  กรรมการ  
๑๕๙) นางสุชาดา  วัฒนโยธนิ  ๑๖๐) นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร กรรมการ  
๑๖๑) นางสาวพรทิพย์  เพ็งกลัด   ๑๖๒) นางสาวโกศล  แป้นเขียว  กรรมการ 
๑๖๓) นายพีรพัฒน ์ มนัสกุล   ๑๖๔) นางสาวอัชปาณี  ชนะผล  กรรมการ  
๑๖๕) นางสาวสมาพร  หัสชัย   ๑๖๖) นายอรรถพงษ ์ ศรีท้าว  กรรมการ  
๑๖๗) นางสาวกมลรัตน์  ยอดศรีเมือง  ๑๖๘) นายอดิศร  สุริยะค าวงษ์  กรรมการ  
๑๖๙) นางสาวกันยากร  นิลกิจ   ๑๗๐) นางสาวนาทชนก  เขม้นเขตกิจ กรรมการ  
๑๗๑) นางสาวพิชญ์สุดา  จ าปาสัก      กรรมการ  

กลุ่มโครงกำรพิเศษ (English Program)  
๑๗๒) นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา   รองประธานกรรมการ  
๑๗๓) นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง  ๑๗๔) นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน  กรรมการ  
๑๗๕) นางสาวยลดา  กิวงพรม   ๑๗๖) นางสาววิรัญดา  รัตนวิเชียร กรรมการ  
๑๗๗) นายพิพัฒน ์ สุนทรโชติช่วง   ๑๗๘) นางสาวปัญญ์ชลี  ล าดวล  กรรมการ  
๑๗๙) นายภพธรรม  สุขเจริญ   ๑๘๐) นางสาวศศินันทน์  ขึ้นทันตา กรรมการ  
๑๘๑) นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน   ๑๘๒) นางสาวติณนภา เสน่หา  กรรมการ 

หน้ำที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

2.3 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว 
1) นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต  ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวณัฐทินิ  สุขวงษ์   กรรมการ 
  3) นางสาวพลอยรุ้ง ศรีแย้ม   กรรมการ 
  4) นางสาวมิรันตรี กลัดเล็ก   กรรมการ 
  5) นางสาวติณนภา เสน่หา   กรรมการ 
  6) นางสาวปรียานุช ธะนะฉนั  กรรมการ 
  7) นายพีระพงษ ์ ประเสริฐสังข์  กรรมการ 
  8) นางสาวศุภัสรา   ด้วงปลี   กรรมการและเลขานุการ 
  9) นางสาวจ าเนียร นิลพวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ รับรายงานตัวคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

 

 



2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
1) นายพรศักดิ์  เรืองพยุงศักดิ ์  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนิรมล  กิตติมานิตกุล  กรรมการ 
 3) นางสาวถีระจิต บุญเจริญ  กรรมการ 
4) นางสาววิภารัตน์ จันทร์ฤทธิ์  กรรมการ 

  5) นางสาววีร์สุดา กองศรี   กรรมการ 
6) นางสาวจ าเนียร นิลพวง   กรรมการ 
7) นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี   กรรมการ 
8) นางสาวณัฐทินี สุขวงษ์   กรรมการ 
9) นายกิจติพงษ์  หอมเย็น   กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวฒัน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้เกิดความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ 
 

2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
1) นางสาวจ าเนียร นิลพวง   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวณัฐทินี สุขวงษ์   กรรมการ 
3) นางสาวปรียานุช ธะนะฉนั  กรรมการ 
4) นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  จัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดการประชุม 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ                   
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 

ส่ัง ณ วันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 
 

       (นายณรินทร์   ช านาญดู) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   


