
 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี 46 /2557 

เรื่อง  แก้ไขค ำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (เพิ่มเติม) 

------------------------------------------------- 

 อนุสนธิค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ท่ี 17/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 11 เมษำยน   พ.ศ. 2557 
เรื่อง เล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ( 1 เมษำยน  2557) นั้น 

 เนื่องจำกค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ท่ี 20/2557 ส่ัง ณ วันท่ี  19  พฤษภำคม พ.ศ. 2557         เรื่อง 
ให้ข้ำรำชกำรครูได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตำมคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี        ท่ี 
38/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 18  กรกฎำคม  พ.ศ. 2557 เรื่อง แก้ไขค ำส่ังย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครู ท ำให้อัตรำ
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูคลำดเคล่ือนจำกข้อเท็จจริง จึงแก้ไขค ำส่ังดังกล่ำวให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง           จ ำนวน    
1  รำย   ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังนี้ 

 นอกนั้นคงเดิม 

  ส่ัง ณ วันท่ี   7   สิงหำคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นำยสมบัติ    ถินน้อย) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนและหรือค่ำตอบแทนพิเศษ 

แนบท้ำยค ำส่ังโรงเรียนไทรนอ้ย  ท่ี 80 / 2557  ส่ัง ณ วันท่ี 21  กรกฎำคม   2557  
 

ที่ 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 

เลขที่ 
ต ำแหน่ง 

อันดับ 
เงินเดือน
ก่อนเลื่อน 

อันดับ 
เลื่อนให้
ได้รับ 

กฎ ก.ค.ศ.ฯ 
พ.ศ. 2550 

เลขบัตรประชำชน 

  เดิม          

1. 1 นำยปัญจภูมิ      หลำบค ำ คร ู - 16673 คศ. 1 14,620 คศ. 1 15,020 ข้อ 6  3440800270151 
  แก้ไขเป็น          

1. 1 นำยปัญจภูมิ      หลำบค ำ คร ู - 16673 คศ. 1 17,490 คศ. 1 17,910 ข้อ 6  3440800270151 

            

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำส่ัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 

ท่ี    /2557 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขัน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64  ปีกำรศึกษำ 2557 
         ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กลุ่มสำระเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น 

------------------------------------------------- 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 จัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้ง 64 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับเขตพื้นกำรศึกษำ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภำค
และระดับประเทศต่อไป 

 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เป็นศูนย์สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ รับผิดชอบกิจกกรมกำรแข่งขัน       กลุ่ม
สำระเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ท้ังประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น ในวันท่ี 24-27  กันยำยน  2557  เพื่อให้กำร
แข่งขันคัดเลือกเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย 

 ระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย 

มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

 2.1.นำยณัฐภน  พึ่งฉิมรุจ  ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบำงโค      ประธำนกรรมกำร 
 2.2.นำงนงเยำว์    จอสูงเนิน ครู คศ.2 โรงเรียวัดต้นเชือก   กรรมกำร 
 2.3.นำงสำวอัญชลี   ระสำรักษ์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนแสงประทีป   กรรมกำร 
 2.4.นำงสำวกฤตติกำ  ศิริประภำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองเกลือ   กรรมกำร 
 2.5.นำงกัลยำ  ท ำบุญ  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดล ำโพ   กรรมกำร 
 2.6.นำงเรนิกำ  สิทธิสำร  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดลำดปลำดุก   กรรมกำร 
 2.7.นำงสำวพัทยำ  ดุจจำนุทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดอนตะลุมพุก  กรรมกำร 
 2.8.นำงสำวธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี จัดแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
 
 
 



 
 
3.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ประกอบด้วย 
  
 3.1.นำยอนุวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง ครู คศ.3 โรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์      ประธำนกรรมกำร 
 3.2.นำงอุบล   โยธำนัก  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดพระเงิน   กรรมกำร 
 3.3.นำงสำวรำตรี   มำลีหวล ครู คศ. 1 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์  กรรมกำร 
 3.4.นำงสำวศิริลักษณ์    ชมแค ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบำงพูดใน   กรรมกำร 
 3.5.นำงนันทิยำ   บุตรไทย ครู คศ.3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภำพ 55 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี จัดแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
 
4.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์   ประกอบด้วย 
 
 4.1.นำงสุนันท์  เกตุกรำย  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่       ประธำนกรรมกำร 
 4.2.นำงช่ืนใจ   ปำนงำม  ครู คศ.2 โรงเรียนวัดตำล    กรรมกำร 
 4.3.นำยพีรทัศน์   แจงบ ำรุง ครู คศ.2 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธำอุทิศ  กรรมกำร 
 4.4.นำงสำวรำตรี  มำลีหวล     ครู คศ.1 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์   กรรมกำร 
 4.5.นำงสำวพรทิพย์    ดวงเพ็ญ ครูคศ.2โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี จัดแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
 
5.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันกำรแสดงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ประกอบด้วย 
 
 5.1. นำงสำวอัมพร  แก้วงำม ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบำงโค  ประธำนกรรมกำร 
 5.2.นำยยอดยิ่ง  แมลงภู่  ครู คศ.2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่   กรรมกำร 
 5.3.นำงสำวมำลัยรัตน์  สุขกำว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบำงใหญ่   กรรมกำร 
 5.4.นำงสำวอรุชำ   พงษ์ศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร   กรรมกำร 
 5.5.นำยสุเมธ  วังธนะรุ่งโรจน์ ครู คศ.2 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธำอุทิศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี จัดแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
 
6.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 
 
 6.1.นำยศุภกฤษ  ไชยศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
 6.2.นำงสำวอรัญญำ  ศิริโสภณ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดพระเงิน   กรรมกำร 
 6.3.นำงสำวมยุรำ    งำมดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไทรใหญ่   กรรมกำร 
 6.4.นำงสำวอรกัญญำ   เอมเสม ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  กรรมกำร 
 6.5.นำงสำวพิสมัย  บัณฑิตสิงห ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำเกวียน(ศึกษำประชำสรรค์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี จัดแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
 
7.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ประกอบด้วย 
  
 7.1.นำยนัฐพล   อ่อนมำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงรียนซอและห์ศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
 7.2.นำยชัยยล   แสนธิไชยยำ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวัดรำษฎร์นิยม  กรรมกำร 
 7.3.นำยปรำกำร   ทัศนพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนคลองโต๊ะนุ้ย  กรรมกำร 



 7.4.นำยวันชัย   พูนชัย  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดไทรใหญ่   กรรมกำร 
 7.5.นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

 

 

 

 นอกนั้นคงเดิม 

  ส่ัง ณ วันท่ี   7   สิงหำคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นำยสมบัติ    ถินน้อย) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  50   /2557 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเดินทำงไกลอยู่ค่ำยพักแรม 

............................. 

เพื่อให้กำรลูกเสือ-เนตรนำรีไปร่วมกิจกรรมเดินทำงไกล-อยู่ค่ำยพักแรม ในระหว่ำง 2-3  ตุลำคม  2557          
ณ ค่ำยอู่ทองสักทอง  อ ำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้
ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนำรี ดังนี้ 

1.นำงสำวอังคณำ ปำนนก  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงสำวกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
4.นำงสำวรังษิน ี  เงำงำม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
5.นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
6.นำยกฤษดำ     พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำท่ี จัดท ำเอกสำรประกอบขอนุญำตน ำนักเรยีนไปร่วมกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลปลอดภัย

ของลูกเสือ-เนตรนำรี ท้ังในระหว่ำงเดินทำงไป – กลับ และตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมประสำนงำนกับ
วิทยำกรของค่ำยฝึกอบรมอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้และให้สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นรูปเล่ม ภำยใน วันท่ี 10  ตุลำคม  2557 หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนผู้บริกำร
ทรำบ เพื่อพิจำรณำส่ังกำรทันที 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง   ณ     วันท่ี   12    กันยำยน    2557  

 
 
 
 
 
 

(นำยสมบัติ    ถินน้อย) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 



 

 

 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี 57  / 2557 

เรื่อง    เล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและหรือค่ำตอบแทนพิเศษ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 22  ข้อ 23  ข้อ 24  และข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พ.ศ.  2537   ประกอบกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเล่ือนขั้น
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร   พ.ศ.  2544    หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี   ด่วนท่ีสุด 
ท่ี นร 0204/ว 64 ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2544  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย  กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง  
พ.ศ.2550  หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2553  ค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ท่ี  1765/2556  ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2556   เรื่อง   มอบ
อ ำนำจกำรเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร   จึงให้เล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   ตำมผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนครึ่งปีท่ีแล้วมำร  ( 1 เมษำยน 2557  ถึง  30 กันยำยน 2557 )  จ ำนวน   
1   รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังนี้  

           ท้ังนี้    ต้ังแต่วันท่ี    1      ตุลำคม  พ.ศ. 2557 

ส่ัง   ณ   วันท่ี   2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 

 

 

(นำยสมบัติ    ถินน้อย) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   ขอรับรองว่ำกำรเล่ือนขั้นค่ำจ้ำง 2 ข้ัน  ไม่เกินร้อยละ 15  ของจ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ 



               ณ  วันท่ี  1  มีนำคม  พ.ศ.2557  และจ ำนวนวงเงินท่ีใช้เล่ือนขั้นค่ำจ้ำงไม่เกินร้อยละ 6 
               ของอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรท่ีมีตัวอยู่ ณ วันท่ี 1 กันยำยน 2557 
 

 

 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี   15  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  
และผู้ควบคุมงำนส ำหรับกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอล 
                               แบบ FIBA 

 

  ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอลแบบFIBA
และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 จึงขอแต่งต้ังรำยช่ือต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำน ส ำหรับกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
สนำมบำสเกตบอลแบบ FIBA 
 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 1.นำงสำวศุภำนัน  ขวัญใจ  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 

2.นำงสำวชงโค   ลุประสงค์  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1.นำงสำวอรุณ    มีสัตย์    ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 
ผู้ควบคุมงาม 

 1.นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผู้ควบคุมงำน 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   27  มีนำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวอังคณำ   ปำนนก) 
                                                   ครู อันดับ คศ.3 รักษำกำรในต ำแหน่ง 



ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   13  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับสอบพัสดุ ส ำหรับกำรจ้ำงติดต้ังขยำยเขต 
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ โดยวิธีกรณีพิเศษ 

 
  ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี มีควำมประสงค์จะจ้ำงติดต้ังขยำยเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ำ โดยวิธีกรณีพิเศษ และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 จึงขอแต่งต้ัง
รำยช่ือต่อไปนี้เป็น คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ส ำหรับกำรจ้ำงติดต้ังขยำยเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 
โดยวิธีกรณีพิเศษ 
  

1.นำงสำวอรุณ    มีสัตย์  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   25  มีนำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวอังคณำ   ปำนนก) 
                                                   ครู อันดับ คศ.3 รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   4 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับสอบพัสดุ ส ำหรับกำรซื้ออุปกรณ์พัฒนำทักษะคิดวิเครำะห์ระดับ
ประถมศึกษำ โดยวิธีตกลงรำคำ 

 
     ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี มีควำมประสงค์จะซื้ออุปกรณ์พัฒนำทักษะคิดวิเครำะห์ระดับประถมศึกษำ 
โดยวิธีตกลงรำคำ และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 จึงขอแต่งต้ัง
รำยช่ือต่อไปนี้เป็น คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ส ำหรับกำรซื้ออุปกรณ์พัฒนำทักษะคิดวิเครำะห์ระดับประถมศึกษำ 
โดยวิธีตกลงรำคำ 
  

1.นำงสำวอรุณ    มีสัตย์  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงวัชรำภรณ์    พลโลก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   22  มกรำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวอังคณำ   ปำนนก) 
                                                   ครู อันดับ คศ.3 รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   14  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงส ำหรับกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอล 
                               แบบ FIBA 

 

  ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอลแบบFIBA
และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 จึงขอแต่งต้ังรำยช่ือต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ส ำหรับกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอลแบบ FIBA 
 

1.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   26  มีนำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวอังคณำ   ปำนนก) 
                                                   ครู อันดับ คศ.3 รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
       ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  22 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังบุคลำกรปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ   2558 
 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

1.บริหารงานวิชาการ 
นำงสำวอังคณำ       ปำนนก  ครู คศ. 3   ท่ีปรึกษำ 
นำงวัชรำภรณ์        พลโลก  ครู คศ. 1    หัวหน้ำ 
นำงสำวกวิตำภรณ์   อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
นำงธนำรัตน์         หลำบค ำ  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
นำยปัญจภูมิ           หลำบค ำ  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
นำงสำวประมวล      ลำประวัติ  ครู สพฐ.  ผู้ช่วย 
Mr. Dennes Floyd Dellosa  ครูต่ำงประชำติ  ผู้ช่วย 
นำงสำวเกศวร์กนก   ทองเกตุ  พี่เล้ียงเด็กอนุบำล ผู้ช่วย 
 

หน้าที่รับผิดชอบ  

วำงแผนงำน/โครงกำร และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีของฝ่ำยวิชำกำร  ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนำงำนฝ่ำยวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และร่วมแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย  ติดตำม 
ก ำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยวิชำกำร เสนอ
ผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง   ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 2.บริหารงานบุคคล 
  นำงสำวอังคณำ      ปำนนก  ครู คศ. 3  หัวหน้ำ 
  นำงสำวอรุณ         มีสัตย์  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 
  นำงสำวรังษินี        เงำงำม  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  นำงสำวปุณยำพร   จิตร์แจ้ง  ครูธุรกำร  ผู้ช่วย 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 



วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี ของโรงเรียนและฝ่ำยบุคลำกร ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำงำนของฝ่ำยบุคลำกร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ร่วมแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ
ฝ่ำย  ติดตำม ก ำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบุคลำกร  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ของ
ฝ่ำยบุคลำกร เสนอผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
3.บริหารงบประมาณ 
 นำงสำวรังษินี     เงำงำม       ครู คศ.1  หัวหน้ำ  
 นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 นำงสำวชงโค      ลุประสงค์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 นำงสำวบิว         ธัญญำผล  พี่เล้ียงเด็กพิกำร  ผู้ช่วย 
 

หน้าที่รับผิดชอบ 
วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี ของโรงเรียนและฝ่ำยงบประมำณ ส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนำงำนของฝ่ำยงบประมำณ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ร่วมแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
ของฝ่ำย  ติดตำม ก ำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยงบประมำณจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ของฝ่ำยงบประมำณเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 4.บริหารงานทั่วไป 
  นำงสำวอรุณ      มีสัตย์   ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  นำยชัยฤกษ์ กล่ินอ่วม  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  นำยกฤษดำ       พัฒนะชีวะพูล  ครู อบจ.  ผู้ช่วย 
  นำงสุดำดวง ศิริจงเพียร  ครู อบจ.  ผู้ช่วย 
  นำยสุจริต         พุ่มไม้   ครู สพฐ.  ผู้ช่วย 
  นำยชัยศิริ         ยิ้มแย้มแสง  ครู สพฐ.  ผู้ช่วย 
  นำงสำวธณัฐพร   ธัญญำผล  พี่เล้ียงเด็กพิกำร  ผู้ช่วย 
  นำงสำวษำวิณี    ยับบุรี   พี่เล้ียงเด็กอนุบำล ผู้ช่วย 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี ของโรงเรียนและฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำงำนของฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ร่วมแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำย  ติดตำม ก ำกับดูแล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป จัดท ำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน ของฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป เสนอผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  22   พฤษภำคม  พ.ศ. 2558 

 

 



      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

      
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  25 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงช่ัวครำว ตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพ        
ครูท้ังระบบ  ต ำแหน่งครูสำขำขำดแคลน 

-------------------------------------------- 
 ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2  แจ้งเรื่องสถำนศึกษำต่อสัญญำจ้ำงกับ 
นำยชัยศิริ    ยิ้มแย้มแสง  ลูกจ้ำงช่ัวครำวตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพครูท้ังระบบ  ต ำแหน่งครูสำขำขำดแคลน
เป็นระยะเวลำ 6 เดือน (ต้ังแต่เดือนเมษำยน-กันยำยน 2558) เพื่อให้กำรต่อสัญญำจ้ำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร จึงขอแต่งต้ังบุคลำกร เพื่อเป็นคณะกรรมกำรประเมินประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อยืนยันถึงกำรเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสมกับกำรต่อสัญญำจ้ำงในครั้งนี้  ดังรำยช่ือ 
 
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี        ประธำนกรรมกำร 

2.นำงสำวอรุณ    มีสัตย์   ครู คศ.2    กรรมกำร 
3.นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู คศ.1    กรรมกำร 
4.นำงวัชรำภรณ์    พลโลก  ครู คศ.1    กรรมกำร 

 5.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก       ครู คศ.3   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้ผู้รับได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงช่ัวครำว ตำมโครงกำรยกระดับ
คุณภำพครูท้ังระบบ  ต ำแหน่งครูสำขำขำดแคลน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  8  มิถุนำยน  พ.ศ. 2558 

 

 

     (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
-------------------------------------------- 

 ตำมท่ีโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรำจ้ำง ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง
รำยเดือนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี นั้น อำศัยหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ.0206.6/ว16 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน  2557 ในข้อกำรด ำเนินกำรจ้ำง ตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 เกี่ยวกับกำรสอบครูอัตรำจ้ำง
โรงเรียน ได้ด ำเนินกำรกำรรับสมัครครูอัตรำจ้ำง กลุ่มวิชำท่ัวไป ดังนั้น เพื่อให้กำรคัดเลือกเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำ และเลือกสรรครูอัตรำจ้ำงและแบบสัญญำจ้ำง จึงขอแต่งต้ังบุคคลรับผิดชอบเพื่อ
คัดเลือก ดังนี้  
1.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นำยศิริ   ประทุมมำ  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยบรรจง   ธนะโชติ รองประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยไพวัลย์   มัณยำนนท์  ผู้ทรงวุฒิคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร  

1.4 นำงสำวอรุณ    มีสัตย์ ครู คศ.2โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
1.5 นำงสำวรังษินี   เงำงำม ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
1.6 นำงวัชรำภรณ์    พลโลก ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
1.7 นำงสำวสำยใจ    พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.8 นำงสำวอังคณำ   ปำนนก ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ก ำหนดนโยบำย ให้ค ำปรึกษำ ควบคุมดูแลติดตำมผล แก้ไขปัญหำ ข้อขัดแย้งเกินอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 

2.คณะกรรมการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-26  มิถุนายน  2558   ประกอบด้วย 
 2.1 นำงสำวรังษินี    เงำงำม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงสำวปุณยำพร  จิตร์แจ้ง ครูธุรกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ด ำเนินกำรรับสมัครครูอัตรำจ้ำง  ต้ังแต่วันท่ี 19-26  มิถุนำยน  2558 เวลำ 08.30-16.30 น.         ณ 

ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี  
3.คณะกรรมการการออกข้อสอบ ประกอบด้วย 
 3.1 นำยไพวัลย์  มัณยำนนท์         ผู้ทรงวุฒิคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 



3.2 นำยสมบัติ   ถินน้อย          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไทรใหญ่  รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงรินดำ    กัณฑ์ศรี          ครู คศ.3  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมกำร 

 3.4 นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล     ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 3.5 นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร  
  
 
            

3.6 นำงสำวชงโค    ลุประสงค์         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 3.7 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.8 นำงสำวปุณยำพร   จิตร์แจ้ง         ครูธุรกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
มีหน้าที่  จัดท ำข้อสอบ ออกข้อสอบเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรสอบ  
4.คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ 
 4.1 นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล         ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี กรรมกำร 
 4.3 นำยสุจริต   พุ่มไม้          ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี กรรมกำร   
 4.4 นำยสวง   เงินงำม          ลูกจ้ำงประจ ำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  จัดโต๊ะ- เก้ำอี้ ใช้ในกำรด ำเนินกำรสอบ และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรสอบ  
5.คณะกรรมการคุมห้องสอบ ประกอบด้วย 
 5.1 นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม         ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำงสำวชงโค  ลุประสงค์         ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ควบคุมห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
6.คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 
 6.1 นำยศิริ    ประทุมมำ           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ประธำนกรรมกำร 

6.2 นำยบรรจง  ธนะโชติ          คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำวอรุณ   มีสัตย์          ครู คศ.2โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 

6.4 นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.5 นำงสำวรังษินี   เงำงำม         ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้เข้ำสอบให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันท่ี 29  มิถุนำยน  2558 
7.คณะกรรมการการสอบปฏิบัติการสอน ประกอบด้วย 
 7.1 นำงสำวอังคณำ   ปำนนก    ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี            ประธำนกรรมกำร 
  7.2 นำงสำวศุภำนัน     ขวัญใจ     ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี           กรรมกำร 
 7.3 นำยชัยฤกษ์       กล่ินอ่วม  ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 7.4 นำงวัชรำภรณ์     พลโลก     ครู คศ.1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ด ำเนินกำรกำรสอบปฏิบัติสอนของผู้เข้ำสอบให้เป็นด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันท่ี 29  มิถุนำยน  
2558 
8. คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผล ประกอบด้วย 
 8.1 นำงวัชรำภรณ์   พลโลกครู            ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
          8.2 นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล      ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 8.3 นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ              ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร  



 8.4 นำงสำวชงโค    ลุประสงค์         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 8.5 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   ตรวจข้อสอบพร้อมประมวลผลกำรสอบ 

 

 

 

 

ขอให้ผู้รับได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีได้รับมอบหมำย ด้วยควำมวิริยะ   อุตสำหะ เต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  18  มิถุนำยน  พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
        

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   40  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงพุทธศำสนำของนักเรียน             
เนื่องในงำนแห่เทียนพรรษำและตักบำตรดอกไม้ อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประจ ำปี 2558 

 

     เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้ อย                       
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบดูแล
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงพุทธศำสนำ  ประจ ำปี 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

1. นำงสำวศุภำนัน    ขวัญใจ    ครู คศ. 1   โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ       ครู คศ. 1   โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำร 
3. นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง        ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำร 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   27    กรกฎำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   18 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ                     
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

     เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังให้บุคลำกร    
มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558   
ดังต่อไปนี ้
 

1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำนกรรมกำร 
2.นำงเพ็ญจำ   เสมอเหมือน     ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำรผู้ทรงวุฒิ 
3.นำยมำนะ  มัณยำนนท์  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน กรรมกำร 
4.นำงสำวอังคณำ  ปำนนก ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
5.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์  ครู คศ .2โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
6.นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ. 1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
7.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก ครู คศ. 1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ  ครู คศ. 1โรงเรียนวัดคลองขุนศรี           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   18   พฤษภำคม     พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  30 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดท ำสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

     เพื่อให้กำรจัดกำรระบบสำนสนเทศของโรงเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง         
และเป็นปัจจุบัน จึงขอแต่ต้ังบุคลำกรเพื่อรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   
ดังต่อไปนี ้
 
 1.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำนกรรมกำร 
 2.นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 3. นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 4.นำงสำวปุณยำพร  จิตร์แจ้ง ครูธุรกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี  กรรมกำร 
 5.นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ            ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี   18    มิถุนำยน     พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  19 /  2558 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบผู้รวบรวมผลด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                      
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

----------------------------------------------- 
 

 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2  หมวดท่ี  6 
มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มำตรำ  48  โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังผู้รับผิดชอบผู้รวบรวมผล
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558  เพื่อประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน
และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้   

 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

               1.1 นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
      1.2 นำงสำวอังคณำ  ปำนนก   ครู คศ.3  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
      1.3 นำงสำวอรุณ  มีสัตย์      ครู คศ.2  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
      1.4 นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู คศ.1  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
      1.5 นำงวัชรำภรณ์   พลโลก   ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่    ให้ค ำปรึกษำหำรือ  แนะน ำ  ให้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2558  เพื่อประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนและรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย   

 2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
      2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
   มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
    นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
   มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้นอารมณ์และจิตใจ   
    นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
   มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 



มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้นสติปัญญา 
นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
      2.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
    นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

มาตรฐานที่7 แนวทางการจัดการศึกษา 
    นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
    2.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่9 สถนศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเปน็สังคม             
แห่งการเรียนรู้ 

นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

    2.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น

ของการศึกษาปฐมวัย 
นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

    2.5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
 มาตรฐานที่11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปกรศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพให้สูงขึ้น  
นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
นำงสุดำดวง     ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   ประกอบด้วย 

   นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     ประกอบด้วย 

   นำงสำวชงโค  ลุประสงค์  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง  
ต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 



            นำงกวิตำภรณ์     อติชำติเกษมกุล       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

              / มำตรฐำนท่ี  4 ....... 

 

 มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ประกอบด้วย 

   นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

  มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ประกอบด้วย 

   นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้     
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบด้วย  

   นำงสำวรังษินี   เงำงำม    ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

     3.2   มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
     มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ประกอบด้วย 

   นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
ประกอบด้วย 

   นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่ง 
                                 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

  นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ประกอบด้วย 

   นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ     ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม  
ศักยภาพ  ประกอบด้วย 

   นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  

 มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ประกอบด้วย 

   นำงวัชรำภรณ์     พลโลก  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  

3.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย    



 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการ
เรียนรู้  ประกอบด้วย 

   นำงสำวประมวล   ลำประวัติ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 
 
 3.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย  

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น         
ที่ก าหนดขึ้น  ประกอบด้วย 

   นำงสำวศุภำนัน    ขวัญใจ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนา       
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

   นำงสำวอรุณ    มีสัตย์  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ขอให้ผู้รับได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีได้รับมอบหมำย ด้วยควำมวิริยะ   อุตสำหะ เต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  18    พฤษภำคม   พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
        
 
 
         ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี   22  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังบุคลำกรปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ   2558 
 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ดังต่อไปนี้ 
 

1.บริหารงานวิชาการ 
นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ. 3    หัวหน้ำกำรศึกษำพิเศษ 
นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ. 3    วิจัยในช้ันเรียน 
นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1  งำนภำคี 4 ฝ่ำย  
นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครู คศ. 1  วำงแผนวิชำกำร 
นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครู คศ. 1       นิเทศกำรเรียนกำรสอน 
นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครู คศ. 1       ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ  ครู คศ. 1  พัฒนำหลักสูตร  
นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ  ครู คศ. 1  พัฒนำกำรเรียนรู ้
นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ  ครู คศ. 1  วัดผลประเมินผล  
นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ  ครู คศ. 1  งำนประชำธิปไตย 
นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ. 1  พัฒนำหลักสูตร 
นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ. 1     ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
นำงสำวประมวล  ลำประวติ ครูอัตรำจ้ำง     ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
นำงสำวประมวล  ลำประวติ ครูอัตรำจ้ำง   กำรพัฒนำส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้
นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ  ครูอัตรำจ้ำง   ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง  งำนแนะแนว  
นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง   กำรพัฒนำใช้ส่ือเทคโนโลยี  

2.บริหารงานบุคคล 
  นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วำงอัตรำก ำลัง 

นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3  วำงอัตรำก ำลัง   

  นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3     กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



  นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3       กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
นำงสำวอังคณำ        ปำนนก  ครู คศ. 3     กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน 
     
          / นำงสำวอังคณำ 

 
 
นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3 กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ    
นำงสำวอังคณำ      ปำนนก ครู คศ. 3 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
นำงสำวปุณยำพร   จิตร์แจ้ง ครูธุรกำร กำรลำทุกประเภท   

3.บริหารงบประมาณ 
 นำงสำวรังษินี     เงำงำม      ครู คศ.1 กำรเงินงบประมำณ/กำรบัญชี 

นำงสำวรังษินี     เงำงำม      ครู คศ.1 ทะเบียนพัสดุ/สินทรัพย์ 
นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  ครู คศ.1 กำรเงินงบประมำณ/กำรบัญชี 

 นำยปัญจภูมิ       หลำบค ำ ครู คศ. 1  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  
 นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1 เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 
 นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1 ทะเบียนพัสดุ สินทรัพย์   

นำงสำวชงโค      ลุประสงค์ ครู คศ.1 เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 
นำยชัยฤกษ์      กล่ินอ่วม  ครู คศ. 1 ทะเบียนพัสดุ สินทรัพย์    
นำยชัยศิริ        ยิ้มแย้มแสง ครูอัตรำจ้ำง ทะเบียนพัสดุ สินทรัพย์    
นำยสุจริต        พุ่มไม้   ครูอัตรำจ้ำง ทะเบียนพัสดุ สินทรัพย์   
นำยชวิวัฒน์  งำมสวัสด์ิ  ครูอัตรำจ้ำง งำนพัสดุ (ผู้ช่วย) 

4.บริหารงานทั่วไป 
  นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 

นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  ครู คศ.1 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
                     นำยชัยฤกษ์  กล่ินอ่วม    ครู คศ.1 อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
  นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง  ครู อัตรำจ้ำง อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
  นำยสุจริต       พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
  นำยชนะชัย    เอี่ยมสุพรรณ   นักศึกษำฝึกสอน อำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
  นำยสุจริต        พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
  นำยสุจริต        พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
  นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1 งำนธุรกำร 
  นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ  ครู คศ.1 งำนธุรกำร 
  นำงสำวปุณยำพร   จิตร์แจ้ง ครูธุรกำร งำนธุรกำร 
  นำยชัยฤกษ์  กล่ิมอ่วม  ครู คศ.1 จัดท ำส ำมะโนครัว 
  นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูอัตรำจ้ำง จัดท ำส ำมะโนครัว 
  นำงสำวอรุณ  มีสัตย์  ครู คศ.2 กำรรับนักเรียน 
  นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูอัตรำจ้ำง กำรรับนักเรียน 
  นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1 ทัศนศึกษำ 
  นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ.1 ทัศนศึกษำ 
  นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง  ครู อัตรำจ้ำง ทัศนศึกษำ 

นำงสำวอรุณ  มีสัตย์  ครู คศ.2 กิจกำรนักเรียน 
นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1 กิจกำรนักเรียน 



นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ  ครู คศ.1 กิจกำรนักเรียน 
นำยชัยฤกษ์  กล่ิมอ่วม  ครู คศ.1 กิจกำรนักเรียน 
นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง กิจกำรนักเรียน  
นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง กิจกำรนักเรียน 

                  /นำงธนำรัตน์ ..... 

 

นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ.1 ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
นำงสำวประมวล  ลำประวติ ครูอัตรำจ้ำง ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
นำยสุจริต     พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ  ครู คศ.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 
นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  22   พฤษภำคม   พ.ศ. 2558 

 

 

      (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี   27   /2558 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ  2558 

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน    ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน            
พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบุว่ำ  “ให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ำกับดูแล และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเก้ำสิบวัน  นับจำกวันส้ิน
ปีงบประมำณ  หรือ “ปีปฏิทิน”เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและทัน
ตำมเวลำท่ีระเบียบฯ ก ำหนด  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวง  ศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  ประกอบกับ  มำตรำ 27  แห่งระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน                
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6      
ของโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ดังนี้ 

 
1.ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
1.1นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
1.2 นำงวัชรำภรณ์   พลโลก       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ 
1.3 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กำรพัฒนำงำนวิจัย 
1.4 นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล    ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี      อ่ำนคล่อง-เขียนคล่องได้ตำมจุดเน้น (สพฐ.) 
1.5 นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ        ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี           กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.6 นำยภำนุวัตร   แสงแก้ว        ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  พัฒนำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7 นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ        ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กำรพัฒนำส่ือ/นวัตกรรม 
2.ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
2.1 นำงสำงรังษินี   เงำงำม         ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  งำนกำรเงินกำรบญัชี 
2.2 นำงสำวชงโค   ลุประสงค์        ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
3.ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3.1 นำงสำวอังคณำ   ปำนนก        ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี          กำรมอบหน้ำที่กำรท ำงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งงำน 

3.2 นำงสำวอรุณ   มีสัตย์       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กำรพัฒนำระบบนิเทศ 
3.3 นำงสำวรังษินี   เงำงำม       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กำรควบคุมกำรประหยัดพลังงำนภำยในหน่วยงำน 

4.ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานบริหารท่ัวไป 
4.1 นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ      ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2 นำยสุจริต   พุ่มไม้       ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กำรประชำสัมพันธ์ 
4.3 นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม      ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ส่ิงแวดล้อม 

 
 

 / ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง.........  



 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  

 และทันตำมก ำหนดเวลำ 
 

  ท้ังนี้      ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันที่   16   เดือน  มิถุนำยน    พ.ศ.  2558 
 
 
          
 

                                     (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  23  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำและก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ          
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

     เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำและก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ.3    กรรมกำร 
3. นำงสำวอรุณ   มีสัตย์   ครู คศ. 2     กรรมกำร 
4. นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครู คศ.1    กรรมกำร 
5. นำงสำวศุภำนัน    ขวัญใจ  ครู คศ.1    กรรมกำร 
6. นำงสำวกวิตำภรณ์    อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1    กรรมกำร 
7. นำงสำวชงโค  ลุประสงค์  ครู คศ.1    กรรมกำร 
8. นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ  ครู คศ.1    กรรมกำร 
9. นำยชัยฤกษ์  กล่ินอ่วม  ครู คศ. 1    กรรมกำร 
10. นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
11. นำยสุจริต  พุ่มไม้   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
12. นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
13. นำยชวิวัฒน์  งำมสวัสด์ิ  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
14. นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
15. นำงสำวประมวล  ลำประวัติ  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 

16. นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู คศ. 1    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ. 1   กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

 

                    / มีหน้ำท่ี....... 

 



 

 

มีหน้าที่    วิเครำะห์เนื้อหำสำระมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี จำกมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ข้อบ่งช้ีต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี  20   พฤษภำคม  พ.ศ. 2558 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  31  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร              
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2558  ดังต่อไปนี้ 
 
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำนกรรมกำร 
 2.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ.3    กรรมกำร 
 3.นำงสำวอรุณ     มีสัตย์   ครู คศ.2     กรรมกำร 
 4.นำงสำวรังษินี    เงำงำม   ครู คศ.1     กรรมกำร 5.นำง
วัชรำภรณ์   พลโลก   ครู คศ.1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ   ครู คศ.1   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่   ติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ   และ       
จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อน ำไปสู่มำตรฐำน
กำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี   24     มิถุนำยน    พ.ศ. 2558 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  31 / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ของโรงเรียน            
วัดคลองขุนศรี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย           
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ดังต่อไปนี้ 

1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำนกรรมกำร 
2.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ.3    กรรมกำร 
3.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์   ครู คศ. 2     กรรมกำร 
4.นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู คศ.1    กรรมกำร 
5.นำงสำวศุภำนัน    ขวัญใจ  ครู คศ.1    กรรมกำร 
6.นำงสำวกวิตำภรณ์    อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1    กรรมกำร 
7.นำงสำวชงโค  ลุประสงค์  ครู คศ.1    กรรมกำร 
8.นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ   ครู คศ.1    กรรมกำร 
9.นำยชัยฤกษ์  กล่ินอ่วม   ครู คศ. 1    กรรมกำร 
10.นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
11.นำยสุจริต  พุ่มไม้   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
12.นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
13.นำยชวิวัฒน์  งำมสวัสด์ิ  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
14.นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
15.นำงสำวประมวล  ลำประวัต ิ  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
16.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู คศ. 1    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17.นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ. 1   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่   รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสรุปรำยงำนประจ ำปีสถำนศึกษำ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี  24     มิถุนำยน   พ.ศ. 2558 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 



        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  21  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 ของโรงเรียน   
วัดคลองขุนศรี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย              
จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2558   ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย   ผู้รับผิดชอบ นางธนารัตน์    หลาบค า 
          นางสุดาดวง    ศิริจงเพียร 
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  
   “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุภำพ”     ผู้รับผิดชอบ นำงสุดำดวง    ศิริจงเพียร 
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์-จิตใจ  
   “ส่งเสริมสุนทรียภำพ ศิลปะ ดนตรีกำรเคล่ือนไหว”  ผู้รับผิดชอบ นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ 
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม 
   “กิจกรรมค่ำนิยม 12 ประกำร”     ผู้รับผิดชอบ นำงสุดำดวง    ศิริจงเพียร 
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ 
   “พัฒนำกำรสติปัญญำ....สู่ควำมเป็นเลิศ”    ผู้รับผิดชอบ นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ 
2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์     ผู้รับผิดชอบ นางธนารัตน์    หลาบค า 
3.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางธนารัตน์    หลาบค า 
   ระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
   กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ นำงธนำรัตน์    หลำบค ำ 
4.โครงการการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น    ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรุณ  มีสัตย์            

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ ป.1-3   ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล 

                 ครูประจ ำช้ัน 
   กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ ป.4-6   ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล 

                 ครูประจ ำช้ัน 
   กิจกรรมพัฒนำและทักษะเสริมสร้ำงทักษะชีวิต   ผู้รับผิดชอบ นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง
                 ครูประจ ำช้ัน 
   กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ    ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์  พลโลก
                 ครูประจ ำช้ัน 
 
           / กิจกรรม......... 



    
 
 
   กิจกรรม 5 ส       ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรุณ   มีสัตย์
           คณะครู 
   กิจกรรมส้วมสุขใจ      ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม
           คณะครู 
กิจกรรมปลอดกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรุณ   มีสัตย์ 
5.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    ผู้รับผิดชอบ   นางกวิตาภรณ์    อติชาติเกษมกุล 

    กิจกรรม Read Thailand     ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู 
   กิจกรรม ห้องสมุด 3 D      ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู 
   กิจกรรม ชมรมเส้นทำงนักอ่ำน     ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู 
   กิจกรรมวันภำษำไทย      ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู  
   กิจกรรมวัยสุนทรภู่      ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู 
   กิจกรรมสร้ำงสรรค์ทักษะกำรอ่ำน    ผู้รับผิดชอบ นำยสุจริต   พุ่มไม้
           คณะครู  
6.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ 
   กิจกรรมค่ำยพุทธบุตร      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ
           คณะครู 
   กิจกรรมท ำบุญทุกวัน      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ
           คณะครู 
   กิจกรรมวันวิสำขบูชำ      ผู้รับผิดชอบ นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ   
   กิจกรรมวันมำฆบูชำ      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 
   กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 
   กิจกรรมพัฒนำจิตนั่งสมำธิก่อนเรียน    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ
           คณะครู 
   กิจกรรมพัฒนำจิตก่อนรับประทำนอำหำร    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ
           คณะครู  
7.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นายปัญจภูมิ   หลาบค า 
          นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ 
8.โครงการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์   ผู้รับผิดชอบ    นายกฤษดา   พัฒนะชีวะพูล 
    และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
    กิจกรรม ชมรม A-MATH     ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์     พลโลก 
    กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
    กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
 
 
           / กิจกรรม....... 



  
 
 
 
9.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์   พลโลก 
   กิจกรรมพัฒนำกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร  ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอังคณำ   ปำนนก 
          นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 
   กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร ์     ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์   พลโลก 
   กิจกรรมค่ำยวิชำกำร O – NET     ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์   พลโลก 
           คณะครู 
   กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์   ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล

           คณะครู 
   กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ   ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์   พลโลก 
           คณะครู 
   กิจกรรมค่ำยอำเซียน      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวชงโค    ลุประสงค์ 
           คณะครู 
   กิจกรรมเปิดบ้ำนขุนศรี      ผู้รับผิดชอบ  คณะครู 
   กิจกรรมพัฒนำและสร้ำงแบบทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรำภรณ์   พลโลก 
           คณะครู 
10.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ผู้รับผิดชอบ    นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือไทย     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมวันมหำธีรำชเจ้ำ     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือส ำรอง     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือสำมัญ     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมส่งเสริมกำรแนะแนวผู้เรียน     ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
           คณะครู 
   กิจกรรมจัดซื้อหำหนังสือเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน   ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี      เงำงำม 
   กิจกรรมทัศนศึกษำ      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี      เงำงำม 
11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์   พลโลก 
          นางธนารัตน์   หลาบค า
12.โครงการพัฒนาทักษะการท างานสู่อาชีพ   ผู้รับผิดชอบ นางสาวรังษินี   เงางาม
            คณะครู 
  กิจกรรมชมรมผักสวนครัวรั้วกินได้    ผู้รับผิดชอบ นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ 
  กิจกรรมเพำะเห็ด      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวประมวล  ลำประวัติ 
  กิจกรรมสหกรณ์ ร้ำนค้ำนักเรียน     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรุณ   มีสัตย์ 
  กิจกรรมขยะเพิ่มทรัพย ์      ผู้รับผิดชอบ นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล 
 
           /กิจกรรม....... 



 
 
 
13.โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประมวล  ลาประวัติ 
          นางสุดาดวง   ศิริจงเพียร 
     กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก   ผู้รับผิดชอบ นำงสำวประมวล  ลำประวัติ
                                  คณะครู 
     กิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง     ผู้รับผิดชอบ นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ 
                        คณะครู 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์   ผู้รับผิดชอบ นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ 
                        คณะครู 
     กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี   เงำงำม
            คณะครู 
13.โครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะและสุนทรียภาพ   ผู้รับผิดชอบ นายชัยฤกษ์    กลิ่นอ่วม 
     กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เหลือง-เขียวเกมส์ 2558      
     กิจกรรมวันชำเลนเดย์      ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมลดพุงลดโรค      ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมศิลปะสู่กำรพัฒนำสุนทรียภำพ    ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมกำรแสดงนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์พัฒนำกำรเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง
           คณะครู 
     กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอรุณ  มีสัตย์ 
           คณะครู 
     กิจกรรมรณรงค์ต้ำนยำเสพติด     ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมกำรเรียนรู้ครู D.A.R.E     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอังคณำ   ปำนนก 
           คณะครู 
     กิจกรรมกีฬำกำรไฟฟ้ำไทรน้อย    ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมกีฬำมหำสนุก     ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมชมรมเทควันโด     ผู้รับผิดชอบ นำยสุจริต     พุ่มไม้ 
           คณะครู 
     กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ     ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
           คณะครู 
     กิจกรรมวันเด็ก      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี   เงำงำม 
           คณะครู  
 
 

/ กิจกรรม..... 



 
 
14.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการ       ผู้รับผิดชอบ นายสุจริต     พุ่มไม้ 
     ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
     กิจกรรมเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน    ผู้รับผิดชอบ นำยสุจริต     พุ่มไม้ 
     กิจกรรมระบบแสงสว่ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
     กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อม     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี   เงำงำม              

กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์     ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
     กิจกรรมปรับปรุงสนำมเด็กเล่น BBL    ผู้รับผิดชอบ นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
     กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนตำมแนวทำง BBL   ผู้รับผิดชอบ นำยสุจริต     พุ่มไม้ 
15.โครงการ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม    ผู้รับผิดชอบ นางสาวชงโค   ลปุระสงค ์
     จริยธรรม เเละค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
     กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน (สภำนักเรียน)  ผู้รับผิดชอบ นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ
           ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ผู้รับผิดชอบ นำงกวิตำภรณ์     อติชำติเกษมกุล

           ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยม ๑๒ ประกำร    ผู้รับผิดชอบ นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง
           ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกรรมเพื่อสังคมเเละสำธำรณะประโยชน์   ผู้รับผิดชอบ นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง
           ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกกรมวันไหว้คร ู      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวชงโค   ลุประสงค์
                               ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกรรมวันลอยกระทง     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวชงโค   ลุประสงค์
                               ครูประจ ำช้ัน 
     กิจกรรมวันเเม่เเห่งชำติ     ผู้รับผิดชอบ นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง
           ครูประจ ำช้ัน 
    กิจกรรมวันพ่อเเห่งชำติ      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวชงโค   ลุประสงค์
                               ครูประจ ำช้ัน 
16.โครงการ ส่งเสริมการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน   ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภานนั   ขวัญใจ
           คณะครู 
    กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ
           คณะครู 
    กิจกรรมส่งเสริมกำรพิเศษเรียนร่วม     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอังคณำ   ปำนนก 
                                                                                                                   คณะคร ู
17.โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวอังคณา ปานนก 
    กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน    ผู้รับผิดชอบ  คณะครู 
    กิจกรรมกำรนิเทศภำยใน     ผู้รับผิดชอบ  คณะครู 
    กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนศึกษำ    ผู้รับผิดชอบ  คณะครู 
    กิจกรรมกำรอบรมภำยในและภำยนอกสถำนท่ี   ผู้รับผิดชอบ  คณะครู 
    กิจกรรมเสริมสร้ำงก ำลังใจให้บุคลำกร    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอังคณำ   ปำนนก 
    กิจกรรมส่งเสริมกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน    ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอังคณำ   ปำนนก 
 
 



/ กิจกรรม..... 
 
 
18.โครงการพัฒนาการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร 
                 อย่างมีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมส่งเสริมเเละพัฒนำ Best  Practice   ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
      กิจกรรมส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำง SBM  ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
      กิจกรรมจัดหำวัสดุส ำนักงำนครุภัณฑ์กำรศึกษำ   ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรังษินี   เงำงำม      

            ค่ำสำธำรณูปโภค      
  กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ำยเเละ ICT เพื่อกำรเรียนรู ้ ผู้รับผิดชอบ นำยสุจริต     พุ่มไม้ 

19.โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการเเบบมีส่วนร่วม  ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร 
     กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
     กิจกรรมประชุมภำค 4 ฝ่ำย     ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
     กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
     กิจกรรมส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกร                                   ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร 
20.โครงการ ส ารองงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการศึกษา        ผู้รับผิดชอบ นางสาวรังษินี   เงางาม 
           คณะครู  
 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี   20  พฤษภำคม   พ.ศ. 2558 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 
      
        
    

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี    73  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนในกำรเดินทำงทัศนศึกษำ ในระดับช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ถึง                      
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรเดินทำงทัศนศึกษศึกษำ ในระดับช้ันอนุบำลปีท่ี1ถึงช้ันประถมศึกษำ      
ปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ในวันพุธ ท่ี 9  ธันวำคม   2558  ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนในกำร
เดินทำงทัศนศึกษำ ในระดับช้ันอนุบำลปีท่ี1ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี3ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558   ดังต่อไปนี ้
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา   มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำตลอดจนให้ข้อมูลต่ำงๆ ประกอบด้วย 
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำนกรรมกำร 
 2.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำร 
 3.นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน   มีหน้ำท่ี ดูแลนักเรียนตลอดกำรเดินทำงทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
  
 1.นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบำลปีท่ี1  รถบัสคันท่ี1 
 2.นำงสำวษำวิณี   ยับบุรี   ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบำลปีท่ี1  รถบัสคันท่ี1 
3.นำยปัญจภูมิ หลำบค ำ   ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบำลปีท่ี1-2  รถบัสคันท่ี1 
 4.นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ    ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบำลปีท่ี2  รถบัสคันท่ี1 
 5.นำงสำวเกศวร์กนก    ทองเกตุ  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันอนุบำลปีท่ี2  รถบัสคันท่ี1 
 6.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์    ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1 รถบัสคันท่ี2 
 7.นำงสำวปุณยำพร  จิตร์แจ้ง  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1 รถบัสคันท่ี2 
 8.นำงสำวชงโค  ลุประสงค์  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2 รถบัสคันท่ี2 
 9.นำยชนะชัย   เอี่ยมสุพรรณ  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2 รถบัสคันท่ี2 
 10.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2  รถบัสคันท่ี1 
 11.นำยภำนุวัตร   แสงแก้ว  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2  รถบัสคันท่ี1 
 12.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3/1 รถบัสคันท่ี2 
 13.นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3/1 รถบัสคันท่ี2 
 14.นำงสำวรังษินี    เงำงำม  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3/2    รถบัสคันท่ี1 
 15.นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง  ครูดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3/2    รถบัสคันท่ี1 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำท่ี บันทึกภำพกิจกรรมทัศนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
  

1.นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำนกรรมกำร 
           2.นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

3.นำงสุดดำดวง  ศิริจงเพียร   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
4. นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล มีหน้ำท่ี จัดท ำแบบประเมินกำรจัดกิจกรรม สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

 
           1.นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ   ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำนกรรมกำร 
 2.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

3.นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
4.นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

            
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี   8  ธันวำคม   พ.ศ. 2558 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  60 / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินครูอัตรำจ้ำงของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
.................................................................................................. 

อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี  เขต 2  ท่ี  ศธ  04146  /4750       
ลงวันท่ี  24  กันยำยน  2555  ให้รงเรียนด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินอัตรำจ้ำงดังต่อไปนี้ 

 1.ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำครูขั้นวิกฤต 
 2.ครูรำยเดือนครูสำขำขำดแคลน 
     3.ครูคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
 4.ครูพี่เล้ียงเด็กพิกำร 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูอัตรำจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อย  ยุติธรรม 
     จึงแต่งต้ังกรรมกำรดังนี้จ ำนวน  3  คน  ประกอบด้วย    

1.  นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี ประธำน 
2.  นำงสำวอรุณ   มีสัตย์  ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
3.  นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
4.  นำงสำวอังคณำ  ปำนนก  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครูอัตรำจ้ำงตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี 
เขต 2 ก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 8 ตุลำคม 2558 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนเป็นส ำคัญ   

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

                       ส่ัง   ณ   วันท่ี    1   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2558 

 

          
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

 



 
 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  54  / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  

.................................................................................................. 

ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2   ได้ด ำเนินกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 เพื่อให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

1.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบ 
  1.1 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1 
 1.นำงสำวอรุณ  มีสัตย์   
 2.นำงกวิตำภรณ์   อติชำติเกษมกุล 
 1.2 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2 
           1.นำงสำวชงโค   ลงประสงค์ 
  2.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 

มีหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรสอบตำมตำรำงสอบท่ีก ำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2.คณะกรรมกำรจัดนักเรียนเข้ำสอบ 
   2.1 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1 
            นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม 
   2.2 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2 
  นำงสำวประมวล  ลำประวัติ 

มีหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรจัดนักเรียนเข้ำสอบตำมตำรำงสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3.คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ  
  3.1 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1 
 1.นำงสำวอรุณ  มีสัตย์   
 2.นำงกวิตำภรณ์   อติชำติเกษมกุล 
  3.2 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2 
           1.นำงสำวชงโค   ลงประสงค์ 
  2.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 

มีหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรตรวจข้อสอบตำมตำรำงสอบท่ีก ำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

4.คณะกรรมฝ่ำยบันทึกคะแนน 
   1.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 



   2.นำยปัญจภูมิ     หลำบค ำ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
   3.นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
   4.นำยสุจริต     พุ่มไม้  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำร 
 
มีหน้ำท่ี บันทึกคะแนนกำรสอบ ในโปรแกรม Microsoft Exel และจัดส่งคะแนนให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ภำยในวันท่ี 6 ตุลำคม  2558 ตำมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ก ำหนดในหนังสือส่ังกำร เวลำ 16.30 น. 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                       ส่ัง   ณ   วันท่ี    1  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2558 

 

          
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี   51 / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน   

.................................................................................................. 

ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2   ได้จัดสรรเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน ตำม
โครงกำรคืนครูให้นักเรียน  เพื่อให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน  จ ำนวน  3  คน  ประกอบด้วย    

1.  นำงสำวสำยใจ  พุ่มถำวร   ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
2.  นำงสำวอรุณ   มีสัตย์   ต ำแหน่ง  ครู คศ.2 
3.  นำงสำวอังคณำ   ปำนนก   ต ำแหน่ง  ครู คศ.3 

มีหน้ำท่ี  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียนตำมแบบท่ีส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 ก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 5 ตุลำคม 2558 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนเป็นส ำคัญ   

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

                       ส่ัง   ณ   วันท่ี    23   เดือน  กันยำยน   พ.ศ.  2558 

 

          
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  63 / 2558 
เร่ือง    มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ ลูกจ้ำงประจ ำ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558  

------------------------------------- 
 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกระบวนกำรสอนหรืองำนพิเศษอื่นๆ   
ในโรงเรียน  ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบำลและระดับประถมศึกษำ  โดยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข่ำยภำระหน้ำท่ีใน
โรงเรียน ให้สำมำรถตอบสนองตำมต้องกำรของผู้เรียนและให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542  เพื่อพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนของระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  และเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบข่ำยงำนและ
หน่วยงำนย่อยของโรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ด ำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภำพ มีระเบียบเป็นระบบ     
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน  
จึงมอบหมำยงำนให้รับผิดชอบและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. งานในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลักษณะงำนท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจ ำในหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่งภำรโรง  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   มีดังนี้ 

(1) ดูแลควำมสะอำดบริเวณอำคำรเรียน เปิด-ปิดห้องเรียน หน้ำห้องเรียน ห้องพิเศษ 
ห้องปฏิบัติกำร เปิด-ปิดประตูโรงเรียน  สนำม ห้องน้ ำ – ห้องส้วมของครูและนักเรียน  อ่ำงล้ำงมือ บริเวณใน
โรงเรียนและอื่น ๆ  

(2) ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตำมบริเวณต่ำงๆท่ีได้รับมอบหมำยให้สดช่ืน สวยงำม 
และมีชีวิตชีวำ  

(3) ดูแลน้ ำด่ืม ระบบน้ ำ และระบบประปำ ภำยในบริเวณโรงเรียนอย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ 
(4) น ำถังขยะตำมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและบริเวณท่ัวไป ไปท้ิงและก ำจัด 
(5) กำรรักษำควำมปลอดภัย และทรัพย์สินของโรงเรยีน  เป็นเวรยำมหรือเวรรักษำกำรณ์  

เพื่อดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน 
(6) กำรดูแลรักษำปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี พัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมควรแก่สภำพ/ตำมควำมสมเหมำะสม  
(7) งำนบริกำรท่ัวไปของโรงเรียน เช่น ดูแลเปิด – ปิดประตูหน้ำต่ำงห้องเรียนในอำคำรเรียน 

อำคำรประกอบ เปิด - ปิด  ไฟฟ้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและอื่น ๆ 
(8) เดินหนังสือรำชกำร/หนังสือท่ัวไปของทำงรำชกำร 
(9) ปฏิบัติตำมำตรฐำน ภำระงำน ในต ำแหน่งงำนท่ีรบัผิดชอบ 
(10) ปฏิบัติตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มอบหมำย 
(11) บริกำรครูและนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
 

                ดังนั้นเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีของลูกจ้ำงประจ ำ (ต ำแหน่งภำรโรง) ด ำเนินไปด้วยดี มีคุณภำพ
ตำมลักษณะข่ำยงำน จึงมอบหมำยหน้ำท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 
 
 



  นำยสวง  เงินงำม   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน  ก ำหนดต ำแหน่ง 
                ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

-  ดูแลควำมสะอำดบริเวณอำคำรเรียน เปิด-ปิดห้องเรียน หน้ำห้องเรียน ห้องพิเศษ 
ห้องปฏิบัติกำร เปิด-ปิดประตูโรงเรียน  สนำม ห้องน้ ำ – ห้องส้วมของครูและนักเรียน  อ่ำง
ล้ำงมือ บริเวณในโรงเรียนและอื่น ๆ  

- ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตำมบริเวณต่ำงๆท่ีได้รับมอบหมำยให้สดช่ืน สวยงำม และ
มีชีวิตชีวำ  

- ดูแลน้ ำด่ืม ระบบน้ ำ และระบบประปำ ภำยในบริเวณโรงเรียนอย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ 
- น ำถังขยะตำมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและบริเวณท่ัวไป ไปท้ิงและก ำจัด 
- กำรรักษำควำมปลอดภัย และทรัพย์สินของโรงเรยีน  เป็นเวรยำมหรือเวรรักษำกำรณ์  เพื่อ

ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน 
- กำรดูแลรักษำปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี พัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สำมำรถใช้งำน

ได้ตำมควรแก่สภำพ/ตำมควำมสมเหมำะสม  
- งำนบริกำรท่ัวไปของโรงเรียน เช่น ดูแลเปิด – ปิดประตูหน้ำต่ำงห้องเรียนในอำคำรเรียน 

อำคำรประกอบ เปิด - ปิด  ไฟฟ้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและอื่น ๆ 
- เดินหนังสือรำชกำร/หนังสือท่ัวไปของทำงรำชกำร 
- ปฏิบัติตำมำตรฐำน ภำระงำน ในต ำแหน่งงำนท่ีรบัผิดชอบ 
- ปฏิบัติตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มอบหมำย 
- บริกำรครูและนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมควำมคำดหวังทุกประกำร  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           ส่ัง ณ วันท่ี  26  ตุลำคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ค ำส่ัง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  62  /2558 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
ครั้งท่ี 65  ปีกำรศึกษำ 2558 

         ------------------------------------------------- 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งท่ี 65       
ปีกำรศึกษำ 2558 ในวัน 4-6   พฤศจิกำยน  2558  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน   ครั้งท่ี 65  ดังต่อไปนี้ 

รายการการแข่งขันวันท่ี 4  พฤศจิกายน  2558 
 
1. กำรแข่งขันเครื่องร่อนกระดำษพับ ป.1-ป.3   นำยกฤษดำ    พัฒนะชีวะพูล 
2. กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6  นำยกฤษดำ    พัฒนะชีวะพูล 
3. กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-ป.6  นำยกฤษดำ    พัฒนะชีวะพูล 
4. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรียน  นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  
   ท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 
5. กำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6  นำยสุจริต   พุ่มไม้ 
6. กำรปั้นดินน้ ำมัน ปฐมวัย     นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ 
 
รายการการแข่งขันวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2558 
 
1. กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ ปฐมวัย  นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร 
2. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ป.1-ป.3 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ 
3. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ป.4-ป.6 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ 
4. กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.1-ป.3   นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ 
5. กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.4-ป.6   นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ 
6. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ป.1-ป.3   นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  
7. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 
          ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  
          ไม่ก ำหนดช่วงช้ัน      นำยสุจริต   พุ่มไม้ 
8 กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint  
          ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
          ไม่ก ำหนดช่วงช้ัน      นำยสุจริต   พุ่มไม้ 
9. กำรประกวดมำรยำทไทย ป.1-ป.3    นำงสำวอังคณำ  ปำนนก 

http://www.central65.sillapa.net/sp-nbi2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=174&op=all


10. กำรประกวดมำรยำทไทย ป.4-ป.6    นำงสำวอังคณำ  ปำนนก 
 
รายการการแข่งขันวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2558 
 
1. กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4 - ป.6   นำงกวิตำภรณ์   อติชำติเกษมกุล 
2. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย     
          ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 นำงสำวอังคณำ  ปำนนก 
3. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุเหลือใช้  
          ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 
4. กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัยดอกไม้สด     นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ 
          ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  ป.1 - ป.6 นำงสำวบิว  ธัญญำผล 
5. กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้งประเภทนักเรียน  นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม 
          ท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6   นำยสุจริต   พุ่มไม้ 
6. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชำย ป.1-ป.6  นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง 
7. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6  นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง 
8. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย ป.1-ป.6  นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง 
9. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง 
 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมควำมคำดหวังทุกประกำร   

ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี  2  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558 
 
 
 

 
(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  68  / 2558 

เรื่อง    แต่งต้ังผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำท้องถิ่น (ภำษำมอญ)  
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำท้องถิ่น (ภำษำมอญ)  ณ ห้องประชุมสภำ
องคืบริหำรส่วนต ำบลขุนศรี ในวันจันทร์ที 30  พฤศจิกำยน   2558  เพื่อให้กำรด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย     มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   จึงแต่งต้ังผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำท้องถิ่น (ภำษำมอญ)   ดังต่อไปนี ้
 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนนักเรียน   ประกอบด้วย 
  
          1.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก    ครูควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 

2.นำยชวิวัฒน์   งำมสวัสด์ิ   ครูควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 
3.นำงอังคณำ   ปำนนก    ครูควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
  
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม 

            
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี   27  พฤศจิกำยน    พ.ศ. 2558 

 

 

 

           (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี     / 2558 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรสอบ Pre O-NET ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ประจ ำปี 2558 
......................................................................................................................... 

 
ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  จัดให้มีกำรสอบ Pre O-NET  เพื่อเตรียมควำมพร้อม ส ำหรับกำรสอบ 

ระดับชำติ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 เพื่อให้กำรสอบของนักเรียนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และผู้สอนได้แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทันกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547     มำตรำ 27 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ดังนี ้
      
1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคุมสอบ และตรวจกระดำษค ำตอบ ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
 1.นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 2.นำยภำนุวัตร   แสงแก้ว   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแจงนับคะแนน จ ำแนกตำมมำตรฐำน คิดคะแนนรวมและเทียบเป็นค่ำร้อยละ  
 1.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 2.นำงกวิตำภรณ์   อติชำตเกษมกุล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 3.นำยชิวัฒน ์ งำมสวัสด์ิ   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
3. ผู้รับผิดชอบรับข้อสอบและเก็บรักษำข้อสอบ 
 1.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
         ส่ัง   ณ   วันท่ี   14   ธันวำคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 
 
 
 
 

 
 



 
 
   

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี     / 2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 
......................................................................................................................... 

 
ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ในวันศุกร์ ท่ี 9 มกรำคม  2559  

ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี ้
      
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี ประธำน  
 2.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนวดัคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 3.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร  
มีหน้าที่ อ านวยการให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี  
 1.นำยชัยฤกษ์  กล่ินอ่วม  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
 2.นำยกฤษดำ    พัฒนชีวะพูล ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

3.นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
4.ชัยชนะ  เอี่ยมสุพรรณ  นักศึกษำฝึกสอน    กรรมกำร 
5.นำยสวง  เงินงำม  นักกำรภำรโรงโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 

มีหน้าที่ จัดเตรียมและตกแต่งเวทีการแสดง ซุ้มอาหาร และจัดหาเคร่ืองเสียงพร้อมคาราโอเกะ                  
ตามความเหมาะสม 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
1.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 

 2.นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 3.นำงสำวบิว  ธัญญำผล             ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 4.นำงสำวธณัฐพร   ธัญญำผล ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
มีหน้าที่ รับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม ต้อนรับแขก จัดเตรียมน้ าด่ืม พร้อมภาชนะส าหรับให้บริการแก่ผู้ร่วม

กิจกรรมตามความสมเหมาะ  
 
4.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

1.นำงสำวรังษินี   เงำงำม    ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
2.นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
3.นำงสำวปุณยำพร   จิตรืแจ้ง ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

มีหน้าที่ บันทึก จัดท าแบบ และด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม แล้วสรุปรายงานเป็นแฟม้ผลการจัด
กิจกรรม ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 

 



 
5.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดรำงวัล 
 1.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
 2.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

3.นำงสำวชงโค   ลุประสงค์ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 4.นำยชวิวัฒน์    งำมสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
มีหน้าที่จัดหา จัดเตรียมรางวัลส าหรับนักแสดง ของขวัญส าหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมทุกคน  
 
6.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 1.นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
 2.นำยภำนุวัตร   แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี    กรรมกำร 
มีหน้าที่ จัดท าก าหนดการ / ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบและเป็นพิธกีรจัดกิจกรรม

ตามก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
7. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
 1.นำงสำวรังษินี    เงำงำม ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
 2.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินในกิจกรรมให้กิจกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส         

และสามารถให้ตรวจสอบเอกสารได้ 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
         ส่ัง   ณ   วันท่ี   25    ธันวำคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี 2  / 2559 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับเงนิโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
-------------------------------------------- 

 ตำมท่ีองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลขุนศรี ได้สนับสนุนงบประมำณโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน 
ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558 นั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรับเงินอุดหนุนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรรับเงิน ดังนี ้
 
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี        ประธำนกรรมกำร 

2.นำงสำวอรุณ    มีสัตย์   ครู คศ.2      เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน กรรมกำร 
3.นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู คศ.2      เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี กรรมกำร 
 

มีหน้ำท่ี ตรวจสอบและประสำนงำนกำรรับเงินจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนศรี และน ำไปฝำกเข้ำ
บัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำลำดหลุมแก้ว บัญชีเลขท่ี 139 0 16952 9  ช่ือบัญชี โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
วัดคลองขุนศรี ให้เรียบร้อยและค ำนึงถึงผลประโยชน์แก่ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  11   กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

 

     (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  4  / 2559 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลำง เพื่อด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน                                     
เพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (กำรสอบNT) ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3 ปีกำรศึกษำ 2558 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้ด ำเนินกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (กำรสอบNT)          
ปีกำรศึกษำ 2559 ในระดับระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3 ในวันท่ี 9  มีนำคม  2559 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จึงแต่งต้ังบุคคล ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี    ประธำนสนำมสอบ 
 2.นำงวัชรำภรณ์    พลโลก ครูช ำนำญกำร      คณะกรรมกำรประสำนกำรสอบ 

 ประสำนเกี่ยวกับกำรสอบประเมนิคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (กำรสอบNT) 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3 ปีกำรศึกษำ 2559 ให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมควำม
คำดหวังทุกประกำร   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  20   กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

 

     (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  5  / 2559 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลำงเพื่อด ำเนินกำรทดสอบ เพื่อประเมินคุณภำพนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลำง       
ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2,4,5 ปีกำรศึกษำ 2558 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้ด ำเนินกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (กำรสอบNT)          
ปีกำรศึกษำ 2559 ในระดับระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี2,4,5 ในวันท่ี 10  มีนำคม  2559 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จึงแต่งต้ังบุคคล ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
 1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี    ประธำนสนำมสอบ 
 2.นำงวัชรำภรณ์    พลโลก ครูช ำนำญกำร      คณะกรรมกำรประสำนกำรสอบ 

 ประสำนเกี่ยวกับกำรสอบประเมนิคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน (กำรสอบNT) 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี3 ปีกำรศึกษำ 2559 ให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมควำม
คำดหวังทุกประกำร   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง   ณ   วันท่ี  20   กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

 

(นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี 9  / 2559 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเดินทำงไกลอยู่ค่ำยพักแรม ปีกำรศึกษำ 2558 

............................. 

เพื่อให้กำรลูกเสือ-เนตรนำรีไปร่วมกิจกรรมเดินทำงไกล-อยู่ค่ำยพักแรม ในระหว่ำง 11-12  มีนำคม  
2559  ณ ค่ำยอู่ทองสักทอง  อ ำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรผู้ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนำรี ดังนี้ 

1.นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร 
2.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
3.นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
4.นำยภำนุวัตร           แสงแก้ว  ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
5.นำยกฤษดำ     พัฒนชีวะพูล ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำท่ี จัดท ำเอกสำรประกอบขอนุญำตน ำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลปลอดภัย

ของลูกเสือ-เนตรนำรี ท้ังในระหว่ำงเดินทำงไป – กลับ และตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมประสำนงำนกับ
วิทยำกรของค่ำยฝึกอบรมอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้และให้สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นรูปเล่ม ภำยใน วันท่ี 30  มีนำคม  2559  หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนผู้บริกำร
ทรำบ เพื่อพิจำรณำส่ังกำรทันที 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง   ณ     วันท่ี   25    กุมภำพันธ์    2559 

 
 
 
 
 
 

                                                 (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 
 
 



 
 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี  8 /2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร/ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                           
ครั้งท่ี 1  (1  เมษำยน 2559)  ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

------------------------------------------------- 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 73 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 และถือปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำร
พิจำรณำเ ล่ือนขั้นเงิน เดือนข้ำรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.  2551           
คณะกรรมกำรพิจำรณำ โดยถือหลักคุณธรรม ควำมเท่ียงตรงและพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก           
จึงแต่งต้ังบุคลำกรเป็นกรรมกำรพิจำรณำกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษำยน 2559)  ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 
  

1.นำงสำวสำยใจ    พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประธำนกรรมกำร   
2.นำงสำวอรุณ     มีสัตย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  กรรมกำร 
3.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  กรรมกำร 
4.นำงสำวรังษินี    เงำงำมหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  กรรมกำร 
5.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้ำท่ี 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติข้ำรำชกำรท่ีผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
องค์กร   กลำงบริหำรงำนบุคคล ก ำหนด 

๒. พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมท ำงำน ควำมประพฤติ กำรรักษำวินัย  
คุณธรรม  ุ จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ บังเกิดผลดีต่อรำชกำรสืบไป 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
 

                                                 (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี 7  / 2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรนิเทศกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2558  
------------------------------------------------- 

 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ ครูผู้สอนต้องคิดค้นแสวงหำ พร้อมเปิดตัวเอง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือทัศนะของบุคคลต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อเก็บรวมรวบเป็นข้อมูลมำพิจำรณำปรับปรุง
วิธีกำรปฏิบัติงำน หรือ จัดเตรียมควำมพร้อม เพื่อน ำไปสู่กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพสูงสุด  ดังรำยช่ือต่อไปนี้  

สายระดับชั้นปฐมวัย 
1.นำงสำวสำยใจ    พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี หัวหน้ำนิเทศกำรสอน 
2.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
3.นำงกวิตำภรณ์   อติชำตอเกษมกุล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน

 4.นำยปัญจภูมิ   หลำบค ำ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
5.นำงสำวรังษินี   เงำงำม  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 

 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.นำงสำวสำยใจ    พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี หัวหน้ำนิเทศกำรสอน 
2.นำงสำวอังคณำ  ปำนนก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
3.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
4.นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
5.นำยภำนุวัตน์   แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.นำงสำวสำยใจ    พุ่มถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี หัวหน้ำนิเทศกำรสอน 
2.นำงสำวอังคณำ  ปำนนก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
3.นำงวัชรำภรณ์   พลโลก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
4.นำงสำวอรุณ  มีสัตย์   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
5.นำงสำวชงโค   ลุประสงค์ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
6.นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 

 7.นำยชัยฤกษ์    กล่ินอ่วม ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ครูผู้นิเทศกำรสอน 
มีหน้าที่ 
 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและก ำลังใจ ครูผู้สอนและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
 

                                                 (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี



 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี 22 / 2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
------------------------------------------------- 

ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล                      
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ท่ีเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มำตร 10 ท่ีบัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ         และโอกำสเสมอ
กันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ     โดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย” ซึ่งเป็นข้อก ำหนดท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2552 ต่อเนื่องมำจนถึง
ปัจจุบัน 
 ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณบำงรำยกำรต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตำมระเบียบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล                      
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ท่ีก ำหนด จึงแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำร 
ภำคี 4 ฝ่ำย เพื่อท ำหน้ำท่ีให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล  จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ท่ีก ำหนดรำยช่ือดังนี้ 

 
1.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  เป็นผู้แทนครูในภำคี 4 ฝ่ำย 
2.นำงก ำไร  เทียนสงฆ์  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นแทนผู้ปกครองในภำคี 4 ฝ่ำย 
3.นำยมำนะ  มัณยำนนท์  ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 3   เป็นผู้แทนชุมชนในภำคี 4 ฝ่ำย 
4. เด็กชำยสร้อย   ตำแสง  นักเรียนโรงเรียนวัดคลองขุนศรี เป็นผู้แทนนักเรียนในภำคี 4 ฝ่ำย 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  พฤษภำคม พ.ศ. 2558 

 
 

                                                 (นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ท่ี  10  /  ๒๕๕9 

เรื่อง  กำรจัดพิธีมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี 2                                     
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

--------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ได้ก ำหนดจัดพิธีมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันอนุบำล        
ปีท่ี 2  นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8   ในวันท่ี  18  มีนำคม  ๒๕๕9  โดยมีวัตถุประสงค์          
เพื่อแสดงควำมยินดี  ควำมระลึกถึงระหว่ำงนักเรียนกับคุณครู    นักเรียนกับนักเรียน  และสถำนศึกษำ           ใน
โอกำสท่ีนักเรียนจบกำรศึกษำจำกโรงเรียน  ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และได้ผลดี  
จึงก ำหนดหน้ำท่ีบุคลำกรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำน 
       นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 นำงสำวชงโค   ลุประสงค์  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ๑. ให้ควำมช่วยเหลือ  แก้ปัญหำและแนะน ำกำรด ำเนินงำน แก่ทุกฝ่ำย 
           2.ก ำกับ  ติดตำม  ดูแลผลกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๒.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 นำงธนำรัตน ์  หลำบค ำ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำน 
 นำงสำวกวิตำภรณ์   อติชำติเกษมกุล ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 นำงสุดำดวง   ศิริจงเพียร   ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร
 นำงสำวษำวิณี     ยับบุรี   พี่เล้ียงอนุบำลปีท่ี 1   กรรมกำร 

นำงสำวเกศวร์  ทองเกตุ   พี่เล้ียงอนุบำลปีท่ี 2   กรรมกำร 
 
มีหน้าที่ ๑.  ประชำสัมพันธ์งำนปัจฉิมนิเทศให้ทรำบท่ัวกัน 
 ๒.   เป็นพิธีกรตลอดงำน 
 ๓.   แจ้งส่ือมวลชนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
 ๔.  จัดท ำรำยช่ือนักเรียนเพื่อกำรมอบประกำศนียบัตร 
 
๒.๒  ฝ่ายพิธีการ 
 นำงสำวอังคณำ   ปำนนก  ครู คศ.  3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ประธำน 
 นำงสำวอรุณ  มีสัตย์  ครู คศ.  2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครู คศ.  2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 นำงธนำรัตน์   หลำบค ำ  ครู คศ.  2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 นำงวัชรำภรณ์   พลโลก  ครู คศ.  2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 นำงสำวศุภำนัน  ขวัญใจ  ครู คศ.  1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
 นำงสำวชงโค   ลุประสงค์  ครู คศ.  1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 

นำยปัญจภูมิ หลำบค ำ ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 



 
 
นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม  ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
นำยภำนุวัตร   แสงแก้ว  ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี   กรรมกำร 
นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
นำงสุดำดวง  ศิริจงเพียร  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
นำงสำวบิว  ธัญญำผล  พี่เล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
นำงสำวธณัฐพร  ธัญญำผล พี่เล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6      กรรมกำร 

มีหน้ำท่ี ๑. วำงแผน  เตรียมกำรจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  พิธีมอบประกำศนียบัตร และ พิธีผูกข้อมือสู่ขวัญแก่นักเรียน 
2.ด ำเนินกำรด้ำนพิธีจนกระท่ังงำนเสร็จส้ิน 

 
๒.3  ฝ่ายสถานที่และจัดซุ้มแสดงความยินดี 
 นำยปัญจภูมิ  หลำบค ำ     ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำน 
 นำยชัยกฤษ์  กล่ินอ่วม  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 นำยสุจริต  พุ่มไม้     ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 นำยกฤษดำ  พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
  นำยชัยศิริ  ยิ้มแย้มแสง  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 
มีหน้ำท่ี ๑.  จัดสถำนท่ีบนหอประชุม  ส ำหรับพิธีมอบประกำศนียบัตร 
 ๒. จัดเก้ำอี้ท่ีนั่งส ำหรับครู เพื่อกำรผูกข้อมือสู่ขวัญแก่นักเรียน 
 ๓.  จัดท ำซุ้มแสดงควำมยินดีแก่นักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ 
 จัดท ำป้ำยติดท่ีเวทีบนหอประชุม 
 
๒.4  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม  ครูคศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำน 
 นำยสุจริต  พุ่มไม้  ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
 นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมกำร 
มีหน้ำท่ี ๑.   จัดเตรียมเครื่องเสียง  อุปกรณ์  บนหอประชุม 

๒. บันทึกภำพและวีดีทัศน์ 
๓. จัดท ำเป็นสำรสนเทศลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
๔. ถ่ำยภำพกำรรับประกำศนียบัตรของนักเรียนทุกคน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ๒.5  ฝ่ายประเมินผล 
 นำงสำวอังคณำ  ปำนนก  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ประธำน 
 นำงธนำรัตน์  หลำบค ำ  ครู คศ.2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  กรรมกำร 
 นำงสำวปุณยำพร  จิตร์แจ้ง   ครูธุรกำร โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี  กรรมกำร 
 
มีหน้าที่ ๑.   ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  

๒.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ท้ังนี้   ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังทุกคน  ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เรียบร้อยและได้ผลดี 
 
ส่ัง  ณ  วันท่ี    14    มีนำคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 
 
 
 

( นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

ท่ี   11 / 2559 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรเข้ค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรีส ำรอง ป.1 – ป.3 (Day Camp) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

............................................. 

ด้วยโรงเรียนวัดคลองขุนศรีก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตนำรีส ำรอง ป.1 – ป.3 
(Day Camp) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ในวันจันทร์ท่ี 21  มีนำคม  2559  ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนวัด
คลองขุนศรี  เพื่อให้นักเรียนฝึกกำรใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย รู้รักสำมัคคี มีค่ำนิยมท่ีดีงำม ปฏิบัติตนตำม
กฎเกณฑ์ของก ำรอยู่ร่วมกันและสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในวิชำลูกเสือ – เนตรนำรีส ำรอง ไปประยุกต์ใช้
ในกำรด ำเนินชีวิต ดังนั้น เพื่อให้กำรเตรียมงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรีส ำรอง ป.1 – ป.3 (Day Camp) ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย 
ค่ำยลูกเสือ – เนตรน ำรีส ำรอง ป.1 – ป.3 (Day Camp) คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 

1.นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี     ประธำน 
2.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี                     รองประธำน 
3.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์            ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี                 กรรมกำร 
4.นำงสำวศุภำนัน  ขวัญใจ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี                 กรรมกำร 
5.นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำท่ีจัดเตรียมสถำนท่ี แสง สี เสียง จัดเตรียมอุปกรณ์กำรฝึก  และเชือก 
ประกอบด้วย 
       1.  นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   หัวหน้ำ 
       2.  นำยภำนุวัตร  แสงแก้ว   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ผู้ช่วย 
       3.  นำยสุจริต   พุ่มไม้   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ผู้ช่วย 
       4.  นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      /คณะวิทยากร…… 



 
3. คณะวิทยากรทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี มีหน้ำท่ี ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนำรี ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมทดสอบ ตำมตำรำงทดสอบทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
        1. ร.ต.ท. อุเทน  บุญทับโถม   A.L.T.   ผู้อ ำนวยกำรฝึก 
        2.อำจำรย์จินตนำ   บุตรวงษ์   W.B.   รองผู้อ ำนวยกำรฝึก 
 3.อำจำรย์นรินทร์  โตสมตน   W.B.   วิทยำกร 

4.รต.สมบัติ     ม่วงโพธิ์    W.B.   วิทยำกร 
 5.นำยอนุกรณ์ ประภำวีระ   W.B.   วิทยำกร 
 6.นำยปํญจภูมิ   หลำบค ำ   W.B.     วิทยำกร 
 7.นำงสำวอังคณำ   ปำนนก   W.B.   วิทยำกร 
 8.นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล   W.B.   วิทยำกร 
          9.นำยสุวัชชัย ม่วงโพธิ์    L.T.   วิทยำกร 
 10.นำยธนำกร   กรำนเจริญ   L.T.   วิทยำกร 

11.นำงสำวชงโค   ลุประสงค์   A.T.C.   วิทยำกร 
 12.นำงสำวธนำรัตน์  หลำบค ำ   A.T.C.   วิทยำกร 
 13.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์      B.T.C.   วิทยำกร 
 14.นำยปวรปรัช    มะเล็งลอย   B.T.C.   วิทยำกร 
 15.นำงสำวศุภำนัน  ขวัญใจ        B.T.C.   วิทยำกร 
 16.นำงสำวรังษินี  เงำงำม   B.T.C.   วิทยำกร 
 17.นำงกวิตำภรณ์  อติชำตเกษมกุล  B.T.C.   วิทยำกร 
 18.นำงวัชรำภรณ์  พลโลก   B.T.C.   วิทยำกร 
 19.นำยภำนุวัตน์     แสงแก้ว   B.T.C.   วิทยำกร 
 20.นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม   B.T.C.   วิทยำกร 
 21.นำยสุจริต   พุ่มไม้             B.T.C.   วิทยำกร 
 22.นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง            B.T.C.   วิทยำกร 
 
4. คณะกรรมการประจ าฐาน มีหน้ำท่ี ดูแลลูกเสือ – เนตรนำรีส ำรอง ในกำรเข้ำประจ ำฐำนและด ำเนินกำรจัด 
กิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
ฐานที่ 1  สะพำนเชือก 2 เส้น  
 1.นำยภำนุวัตร  แสงแก้ว   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   หัวหน้ำ 
 2.นำยสุจริต   พุ่มไม้   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ผู้ช่วย 
ฐานที่ 2   ส่งสัญญำณ 
    นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   
ฐานที่ 3  สะพำนเชือก 3  เส้น 
          วิทยำกร 
ฐานที่ 4  สะพำนลูกระนำด 

 วิทยำกร 
ฐานที่ 5   เล้ียงบอลหลบส่ิงกีดขวำง 

   นำงสำวอรุณ   มีสัตย์     ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
ฐานที่ 6   โยนบอลลงตะกร้ำ 

   นำงกวิตำภรณ์  อติชำติเกษมกุล  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
 
                                                                                                                /ฐานที่…. 



 
ฐานที่ 7   ตกปลำ 
  วิทยำกร 
ฐานที่ 8 กู้ระเบิด 
  วิทยำกร 
ฐานที่ 9 กระโดเชือก 
  นำยชัยศิริ   ยิ้มแย้มแสง   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  
ฐานที่ 10 ปิดตำตำมผู้น ำ 
    นำงสำวชงโค    ลุประสงค์    ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ฐานที่ 11 สกีบก 
    นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ฐานที่ 12 ล ำเรียงน้ ำ  
    นำยปัญจภูมิ    หลำบค ำ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ฐานที่ 13 เดำะปิงปอง 
    นำงสำวรังษินี   เงำงำม   ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ฐานที่ 14 ทรงตัว  
    นำงสำวศุภำนัน   ขวัญใจ  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
ฐานที่ 15 โยนของลงช่อง 
      วิทยำกร 
5. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ มีหน้ำท่ีด ำเนินรำยกำรในกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร ส ำหรับกำร 
เข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตนำรีส ำรอง ประกอบด้วย 
 1.อำจำรย์นรินทร์  โตสมตน   W.B.   วิทยำกร 

2.รต.สมบัติ     ม่วงโพธิ์    W.B.   วิทยำกร 
 3.นำยอนุกรณ์ ประภำวีระ   W.B.   วิทยำกร 
          4.นำยสุวัชชัย ม่วงโพธิ์    L.T.   วิทยำกร 
 5.นำยธนำกร   กรำนเจริญ   L.T.   วิทยำกร 
 6.นำยปวรปรัช    มะเล็งลอย   B.T.C.   วิทยำกร 
6. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้ำท่ี ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นให้กับ ลูกเสือ – เนตรนำรี 
ท่ีเจ็บป่วย ขณะอยู่ค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรีส ำรอง ประกอบด้วย 
 1.นำงสำวอรุณ   มีสัตย์    ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   หัวหน้ำ 
 2.นำงสำวบิว  ธัญญำผล  พี่เล้ียงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผู้ช่วย 
 3.นำงสำวธณัฐพร  ธัญญำผล พี่เล้ียงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผู้ช่วย 
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้ำท่ี บันทึกภำพขณะจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 1.นำยชัยฤกษ์   กล่ินอ่วม  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   หัวหน้ำ 
 2.นำยสุจริต   พุ่มไม้  ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ผู้ช่วย 
8. คณะกรรมการการประเมินผล มีหน้ำท่ีประเมินผลและสรุปผลเพื่อจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
 1.นำยกฤษดำ   พัฒนชีวะพูล ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   หัวหน้ำ 
 2.นำงสำวปุณยำพร   จิตร์แจ้ง ครูธุรกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ผู้ช่วย 
 

 
 
 



 
ท้ังนี้  ให้คณะกรรมกำรท่ีไ ด้รับมอบหมำยปฏิบั ติหน้ำท่ีด้วยควำมเอำใจใส่ เต็มควำมสำมำ รถ                     

มีประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรสืบไป 
 
ส่ัง  ณ  วันท่ี    19  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 
 
 
 

( นำงสำวสำยใจ   พุ่มถำวร ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี

 
 


