
 

 

 

 

 
 
 
 

 
      คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี  274/2560 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรับการติดตาม  ตรวจเย่ียม ประเมินการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
-------------------------- 

ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้สมัครขอรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(OBECQA) โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมหลัก ในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู     
มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล เพ่ือให้การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเตรียมความพร้อมก่อนการรับการประเมิน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.  2547   จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานเพ่ือขอรับการประเมินรางวัล
คุณภาพ แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
2. นายทรงภรต  ภู่กร   รองประธานกรรมการ 

  3. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
4. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   รองประธานกรรมการ 

  5. นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
6. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
7. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
8. นายบุญส่ง  เทียนคํา   กรรมการ 
9. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสาคร อยู่นุ้ย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      หน้าท่ี  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตลอดจนแก้ปัญหาเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 



 

 

 

 

       2. คณะกรรมการดําเนินงานและนําเสนอ    
       หมวด 1 การนําองค์กร  ประกอบด้วย 
        คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
2. นางสมศรี  แซ่เล้า   กรรมการ 
3. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
4. นางนาตฤดี    สุขสินธารานนท์  กรรมการ 
5. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง  กรรมการ 
6. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ  
1. นางสมศรี  แซ่เล้า   ประธานกรรมการ 
2. นางนาตฤดี    สุขสินธารานนท์  กรรมการ 
3. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง  กรรมการ 
4. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   กรรมการและเลขานุการ 

       หมวด 2 กลยุทธ์    ประกอบด้วย 
        คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
3. นางดวงพร  เพ็ชรบัว   กรรมการ 
4. นางสมจิต  ทองเมือง  กรรมการ 
5. นางปัทมา  ดะรีพัตร์   กรรมการ 
6. นางนงนุช  วิริยานุกูล  กรรมการ 
7. นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ  
1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
3. นางสมจิต  ทองเมือง  กรรมการ 
4. นางนงนุช  วิริยานุกูล  กรรมการ 
5. นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

    หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายทรงภรต  ภู่กร   ประธานกรรมการ 
2. นายบุญส่ง  เทียนคํา   กรรมการ 
3. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 
4. นางสาวจารุ  ขาวเฟ่ืองยนต์  กรรมการ 



 

 

 

 

5. นางชลปรียา  สวนทว ี   กรรมการ 
6. นายสมนึก  ใยศิลป์   กรรมการ 
7. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักด์ิ  กรรมการ 
8  นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการ 
9. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
10.นางอําพร  สินมา   กรรมการ 
11.นายวรวิทย์  ไชยม่ิง   กรรมการ 
12.นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  กรรมการ 
13.นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
14.นางกรรณิกา  กระแสสินทร์  กรรมการ 
15.นางสุรีย์  ศิริรัตน์   กรรมการ 
16.นางดวงเดือน  เร่งเจริญ   กรรมการ 
17.นายไพโรจน์  ศิริพัฒนา  กรรมการ 
18.นางภารณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
19.นางประภาพรรณ พรมสาร   กรรมการ 
20.ครูท่ีปรึกษา     กรรมการ 
21.นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ  
1. นายทรงภรต  ภู่กร   ประธานกรรมการ 
2. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 
3. นางชลปรียา  สวนทว ี   กรรมการ 
4. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักด์ิ  กรรมการ 
5. นางภารณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6. นายสมนึก  ใยศิลป์   กรรมการ 
7.  นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการ 
8. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการและเลขานุการ 
 

    หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   ประธานกรรมการ 
2. นายเอกกมล  เรืองเดช   กรรมการ 
3. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการ 
4. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
5. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
6. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
7. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
8. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
9. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 



 

 

 

 

10. นางจินดา  คันธัพ   กรรมการ 
11. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 
12. นางเจียรนัย  สืบคํา   กรรมการ 
13. นางอิสริยา  ณ พัทลุง  กรรมการ 
14. นางรุ่งระวี  อภิชาตธํารง  กรรมการ 
15. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  กรรมการ 
16. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ  
1. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   ประธานกรรมการ 
2. นายเอกกมล  เรืองเดช   กรรมการ 
3. นางเจียรนัย  สืบคํา   กรรมการ 
4. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
5. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  กรรมการ 
6. นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการ 
7. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการและเลขานุการ 

    หมวด 5 บุคลากร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสุทธิดา         เพ็ชรเอม   กรรมการ 
3. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   กรรมการ 
4. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการ 
5. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
7. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
8. นางสวาท  ศิริพัฒนา  กรรมการ 
9. นางสุรีย์  ศิริรัตน์   กรรมการ 
10. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
11. นางผกากรอง พินิจ   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ  
1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา  แก้ววงศ์   กรรมการ 
3. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   กรรมการ 
4. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการ 
5. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
7. นางผกากรอง  พินิจ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

 

 

 

หมวด 6 การปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค์  กรรมการ 
3. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
4. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
5. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
6. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
7. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
8. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
9. นางจินดา  คันธัพ   กรรมการ 
10. นางสาวนันทรัตน์ แซ่เฮง   กรรมการ 
11. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  กรรมการ 
12. ว่าท่ีร้อยตรีนิทัศน์ คําทา   กรรมการ 
13. นางรุ่งระวี  อภิชาตธํารง  กรรมการ 
14. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
15. นางสาวสาคร อยู่นุ้ย   กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการนําเสนอ 
1. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   ประธานกรรมการ 
2. นางรุ่งระวี  อภิชาตธํารง  กรรมการ 
3. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
4. นางจินดา  คันธัพ   กรรมการ 
5. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
6. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค์  กรรมการ 
7. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
8. ว่าท่ีร้อยตรีนิทัศน์ คําทา   กรรมการ 
9. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  กรรมการ 
10. นางสาวสาคร อยู่นุ้ย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นางสาววิไล  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ 
2. นางนงคราญ             เอ่ียมบาง  กรรมการ 
3. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
4. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
5. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
6. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
7. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 



 

 

 

 

8. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  กรรมการ 
9. นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์  กรรมการ 
10.นางดวงพร  เพ็ชรบัว   กรรมการ 
11.นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
12.นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
13.นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 
14.นางดารารัตน์  มะอิ   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการนําเสนอ 
1. นางสาววิไล  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
3. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 
4. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  กรรมการ 
5. นางนงคราญ             เอ่ียมบาง  กรรมการ 
6. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
7. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
8. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
9. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 
10. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานร่องรอยให้สอดคล้องกับรายงาน 
2. เตรียมตัวแทน นําเสนองาน  ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลรายละเอียดการประเมิน 
    แต่ละหมวด 

 3. คณะกรรมการจัดทํา power point และจัดทําป้ายหน้าเวที ประกอบด้วย 
  1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน  ประธานกรรมการ 
  2. นางชลธิชา  วรภ ู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เม้า   กรรมการ 

4. นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ   กรรมการ 
  5. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี   1.จัดทําและนําเสนอ power point สคริปผลการดําเนินงานของโรงเรียน (30 นาที) 

2. จัดทําป้ายหน้าเวที โดยมีข้อความดังน้ี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับ 

คณะกรรมการพฒันา ตดิตาม  ตรวจเยี�ยม ประเมิน
การบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพตามเกณฑ์รางวลั

คณุภาพแหง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั )นพื )นฐาน
(OBECQA) 



 

 

 

 

 4. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นของโรงเรียนเพ่ือนําเสนอในวันรับการประเมิน  ประกอบด้วย 
  1. นายทรงภรต  ภู่กร   ประธานกรรมการ 
  2. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 

3. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  5. นางชลปรียา  สวนทว ี   กรรมการ 

6. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 
7. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 1. คัดเลือกกิจกรรม ผลงานดีเด่นของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับรายงาน 
  2. นําผลงานมาจัดนิทรรศการ 
 
 5. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ ทําป้ายนิเทศ 7 หมวด  ประกอบด้วย 

1. นางสาววิไล  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ 
2. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  กรรมการ 

  4. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  กรรมการ 
5. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง  กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
7. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
8. นางกมลสรวง  คนเฉียบ   กรรมการ 
9. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
10. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
11. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
12. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
13. นายสมนึก  ใยศิลป์   กรรมการ 
14. นางจินดา  คันธัพ   กรรมการ 
15. นางอโณฌา  บุญโสภา  กรรมการ 
16. นางชลปรียา  สวนทว ี   กรรมการ 
17. นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์  กรรมการ 
18. นางสินีนาฎ  คชนิล   กรรมการ 
19. นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอางค์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี   1. ประสานการนําเสนอข้อมูลใน 7 หมวด 
  2. จัดทําข้อมูลเพ่ือจัดทําป้ายนิเทศและนิทรรศการท้ัง 7 หมวด 

6. คณะกรรมการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง  กรรมการ 

4. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค์  กรรมการ 



 

 

 

 

5. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
  6. นางสุรีรัตน์               ขาวเอ่ียม  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  จัดทําเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม  ประกอบด้วย 
  1. นางอโณฌา  บุญโสภา  ประธานกรรมการ 
  2. นางแววตา  ไกรสีห์กาจ  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการ 
  4. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน   กรรมการ 

5. นางกุหลาบ  ลอยเวหา  กรรมการ 
6. นางศรีนวล  กระเซ็น   กรรมการ 

  7. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  1. จัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องด่ืมแก่คณะกรรมการประเมิน ผู้บริหาร คณะครู 
           2. เตรียมนักเรียนสําหรับบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 

8. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี ประกอบด้วย 
  1. นางสาววิไล  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  3. ว่าท่ีร้อยตรีนิทัศน์       คําทา   กรรมการ 
  4. นางฟองรัตน์  เรือนก้อน  กรรมการ 
  5. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 

6. นายคุณกร  สนองวงศ์  กรรมการ 
7. นางสังเวียน  จุจํานงค์   กรรมการ 
8. นางสํารวย  แก้วกล่ํา   กรรมการ 

  9. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 
           หน้าท่ี  1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดนิทรรศการ คือห้องประชุมชินสิห์ 
 2. จัดโต๊ะสําหรับจัดนิทรรศการ 
 3. จัดเก้าอ้ีสําหรับผู้ประเมิน 
 4. ตกแต่ง สถานท่ี ป้านนิเทศ ป้ายยินดีต้อนรับ 
 5. จัดทําผ้าสีประดับตกแต่ง เวที สถานท่ี  

9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
  2. ว่าท่ีร้อยตรี เสรณีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
  3. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
  3. นายคุณกร  สนองวงศ์  กรรมการ 
  4. นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าท่ี 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม คือห้องประชุมชินสิห์ 
  2. เตรียมโสตทัศนอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ เป็นพิธีกร 
 3. เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรม 



 

 

10. คณะกรรมการบันทึกภาพ เผยแพร่กิจกรรม ประกอบด้วย
  1. นายพันธพงษ์ 
  2. นายวีรชัย 
  3. นายธีระยุทธ 
           หน้าท่ี  1. บันทึกภาพกิจกรรม
  2. เผยแพร่กิจกรรมใน

11. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย
  1. นางสาววิไล 

2. นางจินดา 
  3. นางกมลสรวง 
  4. นางสุภาพ 
  5. นางอุษา 

6. นางอโณฌา 
            หน้าท่ี  ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและตอบสนองแนวทางการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี    25   
 
 
    

 

 

 

คณะกรรมการบันทึกภาพ เผยแพร่กิจกรรม ประกอบด้วย 
  อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ
 วาณิชยสกุล  กรรมการ 

  อินไชย   กรรมการและเลขานุการ
บันทึกภาพกิจกรรม 
เผยแพร่กิจกรรมใน Face book และเว็บไซต์โรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
  อ่อนตานา  ประธานกรรมการ

 คันธัพ   รองประธานกรรมการ
  คนเฉียบ   กรรมการ 
 อมรประภา  กรรมการ 
 กอบกิจ   กรรมการและเลขานุการ

  บุญโสภา  กรรมการและเลขานุการ
และอํานวยความสะดวกคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและตอบสนองแนวทางการตรวจประเมิน

   สิงหาคม   พ.ศ.2560 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ประเมินและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน  

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและตอบสนองแนวทางการตรวจประเมิน

ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


