
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
ท่ี ๐๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 
 

    ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัด
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น นั้น 

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) หมำยถึง ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คู่ค้ำ คู่สัญญำ ผู้รับจ้ำง ที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ 
สถำนศึกษำที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบ   
กำรท ำงำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต ๑ จึงขอประกำศรำยชื่อคณะกรรำมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) จ ำนวน     
๕๐ คน ดังนี้ 

๑. คุณร ำไพ บรรเริงศรี    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒. คุณกมล สำจิ๋ว  กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง 
๓. คุณวิไล  ศรีวรลักษณ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. คุณรุ่งศักดิ์  สุนทรกิติ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. คุณวิศิษฐ์  เป่ียมสวัสดิ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. คุณรัตนำ  อ ำพันทอง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. คุณพละ  เป่ียมสวัสดิ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. สท.ธนนันท์  แย้มพรำย กรรมกำรผู้แทนองค์กรส่วนท้องถ่ิน 
๙. คุณไชยำ  กันเดช  กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๐. คุณอัฏฐวัฒน ์ บรรเริงศรี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๑๑. คุณปณิญำ  พัฒนโก  กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ 
๑๒. คุณบุญเกื้อ   เอี่อมจ้อย คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๑๓. คุณมำลินี   สำตสุข  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๑๔. พระใบฎีกำไพโรจน์ วิโรจโน กรรมกำรผู้แทนองค์กรศำสนำ 
๑๕. พระประมวล ธมฺมำสโย กรรมกำรผู้แทนองค์กรศำสนำ 
๑๖. คุณนงลักษณ์ อนุแก่นทรำย คู่สัญญำ 
๑๗. คุณรัตนพร เชื้อทอง   ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๑ 
๑๘. คุณณัฐฐิกำ อนุแก่นทรำย ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๑ 
๑๙. คุณเสำวลัก เมฆขจร  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๒ 
๒๐. คุณปณิตำ บุญญ์ธนวงศำ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๒ 
๒๑. คุณสุวัฒน์ เรียนเวช  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๓ 
๒๒. คุณสกรรจ์ ตั้งใจ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบำล ๓ 
๒๓. คุณมำลี สวยกลำง  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๑ 
๒๔. คุณพงศ์สิริ บุญญ์ธนวงศำ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๑ 
๒๕. คุณประมวล ปักกำระโถ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๒ 
๒๖. คุณพรจรัส เสียงขุนทด ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๒ 
๒๗. คุณรัชธำ อรจิรำมล  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒/๑ 
๒๘. คุณจ ำรัส เชื้อกล้ำ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒/๑ 
๒๙. คุณสุพัตร แม่นย่ ำ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒/๒ 
๓๐. คุณสุจิตรำ ทวีวรรณ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒/๒ 
๓๑. คุณชลิตำ พลอยงำม  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๑ 
๓๒. คุณวัชนี พันหนองแสน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๑ 
๓๓. คุณหนูเวียง ขจรเพ็ชร ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๒ 
๓๔. คุณจันทนำ แช่มสกุล  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๒ 
๓๕. คุณค ำหล้ำ ดินเด็ม  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๑ 
๓๖. คุณปำริชำติ ศรีสมบัติ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๑ 
๓๗. คุณประสิตำ มณีวงษ์  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๑ 
๓๘. คุณกิ่งแก้ว ขุนบรรเทำ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๒ 
๓๙. คุณอำรีย์ ใจป ้ำ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๒ 
๔๐. คุณน้ ำทิพย์ เฉลยญำณ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ 
๔๑. คุณรัชดำ มิ่งขวัญ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑  
๔๒. คุณอิ่มเอม แก้วพุฒ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑  
๔๓. คุณชุติมณฑน์ กูลสวัสดิ์ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๒ 



๔๔. คุณวิสูตร สุวรรณกิจ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๒ 
๔๕. คุณสุมิตรำ รำษฎร์อำษำ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๑ 
๔๖. คุณไกษร พิมเขต  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๑ 
๔๗. คุณปิยำภรณ์ ประสำรเนตร์ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๑ 
๔๘. คุณจตุพล มีช ำนำญ  ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๒ 
๔๙. คุณจงกลณี ตำนะบุตร ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๒ 
๕๐. คุณพันทิกำ สุพันธ์เมือง ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๒ 
 
ให้คณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) จ ำนวน ๕๐ คน ได้ถือปฏิบัติตำมประกำศ        

ที่ก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ 
สถำนศึกษำที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบ   
กำรท ำงำนของสถำนศึกษำ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
                         ประกำศ ณ วันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                  ลงชื่อ  
                      (นำยตร ีศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


