
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 
ท่ีพิเศษ  ๑  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งอนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) 
-------------------------------------- 

 ตำมท่ีโรงเรียนบำ้นระเริง  ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อย ถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งนกัเรียนเพื่อเป็นอนุกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ของโรงเรียนบำ้นระเริง ดงัน้ี 
 

๑. นำงสำวเนตรนภำ    มณทชำติ               ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๒. นำยน ำโชค    จิบสันเทียะ   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๓. นำงสำวรัตนำภรณ์    สุระกุล     ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕  
๔. นำงสำวสุชำวดี    เมืองแสน   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๕. นำยสมชำย    จนัตะเภำ    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๖. เด็กหญิงภคพร    กุมปรุ    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๗. เด็กหญิงชุติกำญน์    เถำค ำ          ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๘. เด็กหญิงธิดำรัตน์   ภูละมูล    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๙. เด็กหญิงกลัยกร วงษแ์สง    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
๑๐. เด็กชำยสินไทย กอ้นใส    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี ้ 

๑) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมป้องกนัและพฒันำตำมคุณลกัษณะของ
โรงเรียนสุจริต  

๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่พึงประสงคต์ำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  

๔) เป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงเครือข่ำยคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต ในกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมเพื่อ
ป้องกนักำรทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 



 ๕) ประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบติังำนระหวำ่งนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

๖) สรรหำ/คดัสรร ผูป้ระพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 

 ๗) ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต  

๘) จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อโรงเรียน 

 ๙) ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  

  ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมแนวทำงกำรป้องกนัและปรำบปรำม  
              กำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) โดยเคร่งคดั 
 

สั่ง ณ  วนัท่ี   ๑๕   กรกฎำคม    ๒๕๖๒ 
 
 
 

      ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 
ท่ีพิเศษ  ๒  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งอนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) 
-------------------------------------- 

 ตำมท่ีโรงเรียนบำ้นระเริง  ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อย ถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งนกัเรียนเพื่อเป็นอนุกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) ของโรงเรียนบำ้นระเริง ดงัน้ี 
 

๑. นำงสำวเนตรนภำ    มณทชำติ               ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๒. นำยน ำโชค    จิบสันเทียะ   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๓. นำงสำวรัตนำภรณ์    สุระกุล     ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕  
๔. นำงสำวสุชำวดี    เมืองแสน   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๕. นำยสมชำย    จนัตะเภำ    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๖. เด็กหญิงภคพร    กุมปรุ    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๗. เด็กหญิงชุติกำญน์    เถำค ำ          ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๘. เด็กหญิงธิดำรัตน์   ภูละมูล    ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๙. เด็กหญิงกลัยกร วงษแ์สง    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
๑๐. เด็กชำยสินไทย กอ้นใส    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี ้ 

๑) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมป้องกนัและพฒันำตำมคุณลกัษณะของ
โรงเรียนสุจริต  

๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่พึงประสงคต์ำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  



๔) เป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงเครือข่ำยคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต ในกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมเพื่อ
ป้องกนักำรทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 

 ๕) ประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบติังำนระหวำ่งนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

๖) สรรหำ/คดัสรร ผูป้ระพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 

 ๗) ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริต  

๘) จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อโรงเรียน 

 ๙) ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  

  ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมแนวทำงกำรป้องกนัและปรำบปรำม  
              กำรทุจริตส ำหรับนกัเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) โดยเคร่งคดั 
 

สั่ง ณ  วนัท่ี   ๑๐   พฤศจิกำยน    ๒๕๖๒ 
 
 
 

      ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 
ท่ี พิเศษ ๓   / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งอนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
-------------------------------------- 

 ตำมท่ีโรงเรียนบำ้นระเริง  ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อย ถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนเพื่อเป็น
อนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) ของโรงเรียนบำ้น
ระเริง ดงัน้ี 

๑.  นำยธีรศกัด์ิ  ใชค้ง    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณฐัพล  คูณขนุทด   กรรมกำร 
๓. นำยทวี  ลุนรำช    กรรมกำร 
๔. นำงสมนึก  สุระกุล    กรรมกำร 
๕. นำงอ ำนวย  ภู่ขวญั    กรรมกำร 
๖. นำงสำวปัณส์ปวี  วิชำผำ   กรรมกำร 
๗. นำยสมยศ  ใชค้ง    กรรมกำร 
๘. นำงทองใส  ปำนนอก   กรรมกำร 
๙. นำงสำวพชัรี  ทองสุขนอก   กรรมกำร 
๑๐. นำยประทีป  ปีกบินกลำง   กรรมกำร 
๑๑. นำงวำสนำ   ค  ำพินโณ   กรรมกำร 
๑๒.นำงสัมฤทธ์ิ    สิงหล    กรรมกำร 

  ๑๓.พระอธิกำรบุญทวี  ถำวรสทโท  กรรมกำร 
  ๑๔.นำงสุณี    เน่ืองพระแกว้   กรรมกำร 
  ๑๕.นำงสำวสัมฤทธ์ิ    แกว้มัน่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี ้ 



๑) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมป้องกนัและพฒันำตำมคุณลกัษณะของโรงเรียน
สุจริต 
             ๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) ส่งเสริมสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ครงกำรโรงเรียนสุจริต  
๔) สร้ำงเสริมทศันคติ ค่ำนิยมและจดักิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใหบ้รรลุตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  
๕) ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะกำรด ำเนินงำนตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน    
๖) สร้ำงเครือข่ำยชุมชนในกำรขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  
๗) ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  
๘) ประชำสัมพนัธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

              ๙) รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จงัหวดัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
   

ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมแนวทำงกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) โดยเคร่งครัด 
 

            
        สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๑๐  พฤศจิกำยน   ๒๕๖๒  
 
 
 
      ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 
ท่ีพิเศษ ๔   / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งอนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
-------------------------------------- 

 ตำมท่ีโรงเรียนบำ้นระเริง  ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อย ถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนเพื่อเป็น
อนุกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) ของโรงเรียนบำ้น
ระเริง ดงัน้ี 

๑.  นำยธีรศกัด์ิ  ใชค้ง    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณฐัพล  คูณขนุทด   กรรมกำร 
๓. นำยทวี  ลุนรำช    กรรมกำร 
๔. นำงสมนึก  สุระกุล    กรรมกำร 
๕. นำงอ ำนวย  ภู่ขวญั    กรรมกำร 
๖. นำงสำวปัณส์ปวี  วิชำผำ   กรรมกำร 
๗. นำยสมยศ  ใชค้ง    กรรมกำร 
๘. นำงทองใส  ปำนนอก   กรรมกำร 
๙. นำงสำวพชัรี  ทองสุขนอก   กรรมกำร 
๑๐. นำยประทีป  ปีกบินกลำง   กรรมกำร 
๑๑. นำงวำสนำ   ค  ำพินโณ   กรรมกำร 
๑๒.นำงสัมฤทธ์ิ    สิงหล    กรรมกำร 

  ๑๓.พระอธิกำรบุญทวี  ถำวรสทโท  กรรมกำร 
  ๑๔.นำงสุณี    เน่ืองพระแกว้   กรรมกำร 
  ๑๕.นำงสำวสัมฤทธ์ิ    แกว้มัน่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี ้ 



๑) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมป้องกนัและพฒันำตำมคุณลกัษณะของโรงเรียน
สุจริต 
             ๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) ส่งเสริมสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ครงกำรโรงเรียนสุจริต  
๔) สร้ำงเสริมทศันคติ ค่ำนิยมและจดักิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใหบ้รรลุตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  
๕) ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะกำรด ำเนินงำนตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน    
๖) สร้ำงเครือข่ำยชุมชนในกำรขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  
๗) ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตำมคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต  
๘) ประชำสัมพนัธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

              ๙) รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จงัหวดัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
   

ทั้งน้ีขอใหค้ณะกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมแนวทำงกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตส ำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) โดยเคร่งครัด 
 

            
        สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๑๕  กรกฎำคม   ๒๕๖๒  
 
 
 
      ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 

ท่ีพิเศษ    ๕   / ๒๕๖๒ 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ      

“ป้องกนักำรทุจริต”(ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ระดบัสถำนศึกษำ 
 

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

ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ไดด้ ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกนักำรทุจริต”(ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) มำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
โดยมีโรงเรียนสุจริตตน้แบบจ ำนวน ๒๒๕ โรงเรียน   

เพื่อใหก้ำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกนักำร
ทุจริต” (ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนบำ้นระเริง ซ่ึงเป็นโรงเรียนสุจริต ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ เป็นไปตำมยทุธศำสตร์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์ตลอดจนกำรบริหำรจดักำร กำร
นิเทศ ก ำกบั ติดตำม โรงเรียนสุจริตใหมี้แนวปฏิบติัท่ีดีในกำรป้องกนักำรทุจริต สำมำรถเผยแพร่ผลงำน สู่
สำธำรณชน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกนักำรทุจริต”  (ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ระดบัสถำนศึกษำ ดงัต่อไปน้ี  

๑. นำยสินประเสริฐ    เวหำ    ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง          ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวลดัดำวลัย ์  กำญจนะ  ครู คศ.๓         รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวจำมีกร    ใยเพง็  ครู คศ.๓         กรรมกำร 

๔. นำงวนิดำ    ใชค้ง  ครู คศ.๓         กรรมกำร 

๕. นำงนิศำกร    ข  ำโขติ   ครู คศ.๓         กรรมกำร 

       ๖. นำงพุทธมนต ์ นำมปัญญำ  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๗. นำงปำณิศำ  เคนมี  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๘.นำงนิภำพร  ไทยก่ิง  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๙.นำยปริฉัตร  สัจจำ   ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๑๐.นำงสำวรัตนำภรณ์  บุญเล้ียง ครู          กรรมกำร 



       ๑๑.นำงสำวจุฬำรัตน์  วงศอ์นุ  ครู          กรรมกำร 
       ๑๒.นำงสำวสุนนัทำ  โสบกระโทก ครู          กรรมกำร 
      ๑๓.นำยณฐักฤษ  มณีเนตร  ครู        กรรมกำร 
       ๑๔.นำงสำวฉตัรยพุำ  ลำภกระโทก ครูผูช่้วย        กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวขณิษฐำ  กินก่ิง  ครู         กรรมกำร 

๑๘.นำงสำวออ้มฤทยั    พำเกล  ครู         กรรมกำร 

๑๙. นำยชยำพล    ควำมดี          ครูผูช่้วย                                            กรรมกำร 

       ๒๐.นำยอภิชิต  เมืองสันเทียะ  ครูผูช่้วย       กรรมกำร 
๒๑. นำงธญัสิริ    ลิบลบั  ครู                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๒. นำงอุทยัวลัย ์   แตม้สี                 ครูผูช่้วย                                           กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี ้ 

๑. วำงแผนพฒันำโครงกำร “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้น และระยะยำว  

๒. ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนโครงกำร“โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตำมแผน/นโยบำย/ยทุธศำสตร์ของโครงกำร  

๓. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำ วิจยันวตักรรมกำรเรียนกำรสอน และจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  

๔. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนโครงกำร “โรงเรียนสุจริต”  

๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยไตรมำส และสรุปผล 

ประจ ำปี  

๖. อ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินโครงกำร“โรงเรียนสุจริต”  

 

                          สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑๕  กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

           ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                                                             ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
 
 
 

 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำ้นระเริง 

ท่ีพิเศษ  ๖    / ๒๕๖๒ 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ      

“ป้องกนักำรทุจริต”(ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ระดบัสถำนศึกษำ 
 

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

ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ไดด้ ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกนักำรทุจริต”(ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) มำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
โดยมีโรงเรียนสุจริตตน้แบบจ ำนวน ๒๒๕ โรงเรียน   

เพื่อใหก้ำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกนักำร
ทุจริต” (ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนบำ้นระเริง ซ่ึงเป็นโรงเรียนสุจริต ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ เป็นไปตำมยทุธศำสตร์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์ตลอดจนกำรบริหำรจดักำร กำร
นิเทศ ก ำกบั ติดตำม โรงเรียนสุจริตใหมี้แนวปฏิบติัท่ีดีในกำรป้องกนักำรทุจริต สำมำรถเผยแพร่ผลงำน สู่
สำธำรณชน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกนักำรทุจริต”  (ภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต) ระดบัสถำนศึกษำ ดงัต่อไปน้ี  

๑. นำยสินประเสริฐ    เวหำ    ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง          ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวลดัดำวลัย ์  กำญจนะ  ครู คศ.๓         รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวจำมีกร    ใยเพง็  ครู คศ.๓         กรรมกำร 

๔. นำงวนิดำ    ใชค้ง  ครู คศ.๓         กรรมกำร 

๕. นำงนิศำกร    ข  ำโขติ   ครู คศ.๓         กรรมกำร 

       ๖. นำงพุทธมนต ์ นำมปัญญำ  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๗. นำงปำณิศำ  เคนมี  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๘.นำงนิภำพร  ไทยก่ิง  ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๙.นำยปริฉัตร  สัจจำ   ครู คศ.๓         กรรมกำร 
       ๑๐.นำงสำวรัตนำภรณ์  บุญเล้ียง ครู          กรรมกำร 
       ๑๑.นำงสำวจุฬำรัตน์  วงศอ์นุ  ครู          กรรมกำร 



       ๑๒.นำงสำวสุนนัทำ  โสบกระโทก ครู          กรรมกำร 
      ๑๓.นำยณฐักฤษ  มณีเนตร  ครู        กรรมกำร 
       ๑๔.นำงสำวฉตัรยพุำ  ลำภกระโทก ครูผูช่้วย        กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวขณิษฐำ  กินก่ิง  ครู         กรรมกำร 

๑๘.นำงสำวออ้มฤทยั    พำเกล  ครู         กรรมกำร 

๑๙. นำยชยำพล    ควำมดี          ครูผูช่้วย                                            กรรมกำร 

       ๒๐.นำยอภิชิต  เมืองสันเทียะ  ครูผูช่้วย       กรรมกำร 
       ๒๑.นำงสำววรรณภำ  วำประสิทธ์ ครูผูช่้วย      กรรมกำร 

๒๒.นำงสำวสุภำวดี  ไกรมณี   ครูผูช่้วย      กรรมกำร 

๒๓. นำงธญัสิริ    ลิบลบั  ครู                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๔. นำงอุทยัวลัย ์   แตม้สี                 ครูผูช่้วย                                           กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี ้ 

๗. วำงแผนพฒันำโครงกำร “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้น และระยะยำว  

๘. ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนโครงกำร“โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตำมแผน/นโยบำย/ยทุธศำสตร์ของโครงกำร  

๙. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำ วิจยันวตักรรมกำรเรียนกำรสอน และจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  

๑๐. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนโครงกำร “โรงเรียนสุจริต”  

๑๑. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยไตรมำส และสรุปผล 

ประจ ำปี  

๑๒. อ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินโครงกำร“โรงเรียนสุจริต”  

 

                          สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
 
 
 

           ( นำยสินประเสริฐ   เวหำ ) 
                                                             ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นระเริง 
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