
 
 

ค าสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
ที่   ๑๕ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
        

 

ด้วยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ก าหนดให้มีการพิจารณางบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่วางแผนการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก ก ากับติดตาม               
เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา  ประกอบด้วย  

๑.  นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓.  นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔.  นายศราวุฒิ  วงษ์วัต ิ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕.  นางสงบ  เหลื่อมกลาง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดท าโครงการ กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ของโรงเรียน  และนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  ประกอบด้วย 

๑. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางทัศนีย์  แก้วเมืองน้อย ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสมคิด  ค าภีระ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๘. นางทัศมาลี  จีระออน คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๙. นางพรรณิภา ไกยวงค์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นายอาธปิ  พุลน ู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



๑๔. นายณัฐวฒัน์  ธรรมทวีวิทย ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นายอนัน  ภู่บัว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๗. นางสาวกัณฐิกา  มาสิงห์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ พนักงานธุรการ          กรรมการ 
๑๙. นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครู ช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสงบ  เหลื่อมกลาง ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ  มีหน้าทีร่วบรวม ตรวจแก้เนื้อหารูปแบบ และจัดท าเอกสารให้
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

๑. นางสงบ  เหลื่อมกลาง ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
๓. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๔. นายอาธิป  พุลนู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ พนักงานธุรการ  กรรมการ 
๗. นางสาวพรพรรณ  กุญชร   ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการจัดท าโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ให้เรียบร้อย เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓        
                                                                                                               
                              

                                     
 

(นางนงค์นุช  คชา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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