
 

 

 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  จังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่ ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกเด็กและเยำวชนดีเด่นในสถำนศึกษำคนดีศรีกำญจนำ 
…………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและพัฒนาบทบาทผู้น าความคิดในโรงเรียน  ให้มีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนานักเรียน  ดังนั้นกลุ่มบริหารงานกิจการปกครอง  จึงได้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาขึ้น  โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชู และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ 
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นายณรินทร์          ช านาญดู  ประธานกรรมการ 
นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล  กรรมการ 
นายสุวิจักษ์   สาระศาลิน  กรรมการ 
นายพรศักดิ์    เรืองพยุงศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางภาวดี   จิตตามัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวชนกชนม์  มีน้อย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าแนะน าในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกหลักเกณฑ์ 
 ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

นายพรศักดิ์    เรืองพยุงศักดิ์  ประธาน 
นางภาวดี  จิตตามัย   รองประธาน 
นางพรทิพย์   ศุภวงศ์                     กรรมการ  

 นางภาวินี  บุญพา   กรรมการ   
นางสาววันดี  เพ็ชรสหาย  กรรมการ 
นางศิรินาถ  เหลืองสด  กรรมการ 
นายสันต์  พรหมผลิน  กรรมการ  
นางสาวชนกชนม์  มีน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมลธิวา  สิงขรรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชนบดี  เหลืองสด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  วางแผนการด าเนินงาน จัดรูปแบบกิจกรรม ก าหนดการคัดเลือกคนดีศรีกาญจนา 



 

 

๓.  คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
นางภาวดี   จิตตามัย  ประธานกรรมการ 
นางสาวชนกชนม์ มีน้อย รองประธานกรรมการ 
นางภาวินี   บุญพา กรรมการ 
นางพรทิพย์    ศุภวงศ์ กรรมการ 
นายวสันต์ สมุทรสาคร กรรมการ 
นายสุทัศน์ บุญวัย กรรมการ 
นางสาวชลธิชา   ศรีนวล กรรมการ 
นางไพเราะ มาตะราช กรรมการ 
นายกิจติพงษ ์ หอมเย็น กรรมการ 
นางกัลยาณ ี จารุจินดา กรรมการ 
นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์ กรรมการ 
นายไพศิษฐ์ ทองบรรเทิง กรรมการ 
นางสาวอารีรัตน์ วิธีพล กรรมการ 
นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์ กรรมการ 
นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันต ์ กรรมการ 
นายอรรคพล บรรเทาทุกข์ กรรมการ 
นางสาวณัฐทินี   สุขวงษ ์ กรรมการ 
นายอรรถพร   จันทร์จ ารูญ กรรมการ 
นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก กรรมการ 
นางสาวสามชม หอมจันทร์ กรรมการ 
นายชนบดี เหลืองสด กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมลธิวา สิงขรรักษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

    คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
นางภาวดี   จิตตามัย  ประธานกรรมการ 
นายสันต์  พรหมผลิน                    รองประธานกรรมการ 
นางสาววันดี เพ็ชรสหาย กรรมการ 
นางสิรินาถ เหลืองสด กรรมการ 
นายสถิตสถาพร สังกรณีย ์ กรรมการ 
นางพิมพ์รัชฏา ภัทรวีระภักดี กรรมการ 
นางสุนีย์ ศรีแก้ว กรรมการ 
นางปณิสรา ลัดดากุล กรรมการ 



 

 

นายพรชัย ทวีคูณ กรรมการ 
นายพีรพัฒน์ มนัสกุล กรรมการ 
นายฐาปกรณ ์ กระแจะจันทร์ กรรมการ 
นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิร ิ กรรมการ 
นางสุภาวดี สืบเนียม กรรมการ 
นางวรางค์รัตน์ วงศ์วิทยก าจร กรรมการ 
นางสาวถีระจิต บุญเจริญ กรรมการ 
นางสาวเหมือนชนก วังเย็น กรรมการ 
นางศรีรัตน์ ศิริโฉม กรรมการ 
นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์ กรรมการ 
นางวลัยพรรณ จันทร์หอม กรรมการ 
นางศรีไว มหาพรหม กรรมการ 
นางสาวนุชจิรา ปิ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิภาดา ตะพัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ประชุมและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนคนดีศรีกาญจนาและคนดีศรีกาญจน์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และ ๖ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ใน 
คาบท่ี ๘ เวลา ๑๔.๒๐ น. และแจกเกียรติบัตรวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประชุมที่ห้องเกียรติยศ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประชุมที่ห้องกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

๔.  คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  

นางสาวกนกวรรณ ขวัญอ่อน   หัวหน้า 
นายอรรถพร  จันทร์จ ารูญ  กรรมการ 
นางสาวจันทนา  บุญญรักษ์ธัญญา  กรรมการ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  
นางสาววิภาดา  ตะพัง   หัวหน้า 
นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์  กรรมการ 
นางสาวเหมือนชนก วังเย็น   กรรมการ 

หน้ำที ่ จัดท าเกียรติบัตรส าหรับมอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  
 
 



 

 

๕. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำน แบบสรุปผล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  

นางสาวเกษร  ศรีบูรณากาญจน์  หัวหน้า 
นางสาวชลธิชา  ศรีนวล   กรรมการ 
นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ ์   กรรมการ 
นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล   กรรมการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  

นางสุนีย์   ศรีแก้ว   หัวหน้า 
นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ  กรรมการ 
นางสาวนุชจิรา  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
นายสถิตสถาพร  สังกรณีย์  กรรมการ 

หน้ำที ่ จัดท ารายงานสรุปเป็นรูปเล่ม   
 
สั่ง  ณ  วันที่  ๖ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายณรินทร์  ช านาญดู)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี 


