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เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ปการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใช
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แหงความในมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.๑ นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ
๑.๒ นางโสพิศ เทศสลุด รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายนุกูล  อํ่าอวม รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางสาววิไล  ออนตานา รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางดวงพร  เพ็ชรบัว ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณฯ กรรมการ
๑.๖ นายดิเรก  ทองหนัก ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ กรรมการ
๑.๗ นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ
๑.๘ นายบุญสง  เทียนคํา ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
๑.๙ นางบุษราภรณ  บุญวังแร หัวหนางานนโยบายและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ
๒.๒ นางโสพิศ  เทศสลุด รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายนุกูล  อํ่าอวม รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๒.๔ นางสาววิไล  ออนตานา รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๒.๕ นายดิเรก  ทองหนัก ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ กรรมการ
๒.๖ นางดวงพร  เพ็ชรบัว ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณฯ กรรมการ
๒.๗ นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ
๒.๘ นายบุญสง  เทียนคํา ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
๒.๙ นางสมศรี แซเลา หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูอํานวยการ กรรมการ



๒.๑๐ นางจินดา  คันธัพ หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวแววมยุรา จันทรสง หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ
๒.๑๒ นางสุพรรณ  วงศาโรจน หัวหนากลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๒.๑๓ นางสุภาพ  อมรประภา หัวหนากลุมสาระฯ วิทยาศาสตร กรรมการ
๒.๑๔ นางอุษา  กอบกิจ หัวหนากลุมสาระฯ คณิตศาสตร กรรมการ
๒.๑๕ นางสุรภา  จันทรเปลง หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปศึกษา กรรมการ
๒.๑๖ นายปฏิวัติ  วิจารณปรชีา หัวหนากลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ
๒.๑๗ นางอโณฌา  บุญโสภา หัวหนากลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวยุพิน  คงคอน หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ
๒.๑๙ นางจณิหญภัค ประเสริฐศกัดิ์ หัวหนางานแนะแนว กรรมการ
๒.๒๐ นางสาวสาคร  อยูนุย หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๒.๒๑ นายเอกกมล  เรืองเดช หัวหนางานเทคโนโลยีทางการศึกษา กรรมการ
๒.๒๒ นางนงนุช  วริิยานุกูล เจาหนาท่ีงานแผนงาน กรรมการ
๒.๒๓ นางบุษราภรณ บุญวังแร หัวหนางานนโยบายและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๔ นางสมจิต  ทองเมือง เจาหนาท่ีงานแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี ประสาน และพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเพ่ือจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๓. คณะกรรมการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย
๓.๑ นางบุษราภรณ  บุญวังแร หัวหนางานนโยบายและแผนงาน ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสมจิต  ทองเมือง เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนงาน รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางนงนุช   วิริยานุกูล เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนงาน กรรมการ
๓.๔ นางดารารัตน  มะอิ หัวหนางานสารสนเทศ กรรมการ
๓.๕ นางวรรธน ีศิริโชติไพบูลย เจาหนาท่ีงานสารสนเทศ กรรมการ
๓.๖ นางสาวปรารถนา หอมลา เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปการศึกษา ๒๕๖๑
พรอมท้ังจัดพิมพ เผยแพร

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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พรอมท้ังจัดพิมพ เผยแพร

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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