
 
ตราสัญลักษณ์เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี 

* พื้นสนี้้าเงิน หมายถึง ความตื่นตัว ท่ีจะส่งเสริม ดูแล ป้องกันเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน

ชุมชนนางแก้วและพื้นที่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน(นางแก้ว หมู่ 1,2,3,4,8,9 

     เขาชะงุ้ม หมู่ 1,3 ธรรมเสน หมู่ 5  และหมู่อื่น ๆ)   

* มือสีแดงสองข้าง หมายถงึ การประคับประคอง สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลอืเด็ก

และเยาวชนให้กล้าท้าในสิ่งท่ีถูกต้อง 

* ตัวอักษร นก สเีหลือง  หมายถึง ผู้ใหญ่มีจิตใจเมตตาเอื้ออาทรต่อเด็กและเยาวชน

โรงเรียนวัดนางแก้ว 

* ตัวอักษรเครือข่ายใจดีศรีนางแก้ว สีขาว  หมายถึง ผู้ใหญ่จิตอาสาท่ีช่วยดูแลเด็กและ

เยาวชนด้วยจติที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 

เปดิตัวผู้ใหญ่ใจดี ศรีนางแก้ว 

โรงเรยีนได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดชี่วยดูแลเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน 

    ในภาวะปัจจุบัน สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ในเชงิลบ (ภัยจากการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีไม่ถูกตอ้ง ตดิเกม 

ยาเสพตดิ ภัยทางเพศ)  ได้คบืคานเข้ามาในวถิีชีวติของนักเรียน ซึ่งมีความเส่ียงค่อนขา้งมาก  หากเด็ก

ไม่ไดร้ับภูมิคุ้มกันดา้นความเสี่ยงโดยผู้ปกครอง ครูและคนในชุมชนไม่ช่วยกันดูแลสอดสอ่ง ก็จะสง่ผล

ให้เด็กตกเป็นเหยื่อในทางลบและสง่ผลถึงดา้นการเรียนการสอน ด้านความประพฤตขิองนักเรยีน ใน

เรื่องการติดเกม ทางชู้สาว ไม่เกรงกลัวในการท าความชั่ว การท่ีจะปอ้งปรามพฤตกิรรมดังกลา่ว    



    นอกจากคนในครอบครัวนักเรยีนตอ้งช่วยดูแลแลว้ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่ีนักเรยีนอาศัยอยู่ต้องมี

สว่นร่วมในการปอ้งปรามเด็กไม่ให้ท าชั่ว เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ เด็กในหมู่บ้านท าความดียิ่งขึน้และ

เป็นท่ีพงึของเด็ก ๆ ได้  

      ทางโรงเรียนจงึได้จัดท าโครงการผู้ใหญ่ใจดี ศรีนางแก้ว ในการดูและช่วยเหลอืเด็ก ๆ โดย

ขออาสาสมัครผู้ใหญ่ใจดหีมู่บ้านของนักเรียนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนวัดนางแก้วหมู่บ้านละ 5 คนท างาน

ร่วมกับครู คอยดูแลช่วยเหลือ โดยทางโรงเรยีนได้มอบเสื้อผู้ใหญ่ใจดเีป็นสัญลักษณ์และจะมีการ

ประชุมกลุ่มให้ความรู้ที่มีประโยชนใ์นราวเดือนธันวาคมนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ใหญ่ในชุมชนและคณะครูมีส่วนร่วมได้ดูแลเด็กนักเรียนให้ประพฤตปิฏิบัติให้อยู่ใน

ศีลธรรมอันดี  

2. เพื่อแจ้งขอ้มูลของเด็กในความดูแลที่ตอ้งการไดร้ับความช่วยเหลือมายังโรงเรียน 

3. เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมเด็กให้มีความประพฤตดิี 

4. เพื่อดูและสอดสอ่งป้องกัน ปอ้งปรามไม่ให้เด็กไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด,หมกมุ่นอบายมุข 

วธิีการ 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรยีน คณะครู และนักเรยีน แจ้งถึง

วัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 

  3. แต่ละหมู่บ้านในเขตบริการคักเลอืกบุคคลที่มีจิสาธารณะร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดหีมู่บ้านละ 5-

10 คน โรงเรยีนตัดเสือ้ผู้ใหญ่ใจดีแจกเพื่อเป็นสัญลักษณ์   

           2. เมื่อผู้ใหญ่ใจด ี พบเด็กกรณี –ท าความดี –ตอ้งการช่วยเหลอื  -ขาดเรียน –พฤตกิรรม

หมกมุ่นกับอบายมุข -ก่อความร าคาญ ให้แจ้งมาทางโรงเรียนโดยตรง หรอืทางโทรศัพท์เบอรโ์รงเรยีน 

032-359172   เบอรโ์ทร ผอ.081-6414849 รอง ผอ.086-1046234  เบอรโ์ทรครูชวน(ฝ่าย

ปกครอง) 081-5824909 เบอรโ์ทรครูแนะแนว 081-5724188   

การติดตามและประเมินผล    สังเกติพฤติกรรม สอบถาม  การซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว 
โรงเรียนวัดนางแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
เบอร์โทรศัพท์ครูและบุคคลกรในโรงเรียนวัดนางแก้วท่ีผู้ใหญ่ใจดีสามารถติดต่อ... 
เบอร์โทรศัพท์ครูและบุคคลกรในโรงเรียนวัดนางแก้วที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถติดต่อ... 

ที ่ ช่ือ  - สกุล เบอร์โทรครู หมายเหตุ 

1. นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ 081-6414849 เบอร์โทรช่วยเหลือเร่งด่วนสถานี
ต ารวจเขาดิน 032-359191 2 นายธนาวุฒิ  ชายทองแก้ว     086-1046234 

3 นางอัจฉรา   ภูศร ี 089-9130765 ครูประจําชั้น ป.4/2 
4. นางพรจิต  เจียมเจริญ 086-7643416 ครูประจําชั้น ป.2/1 
5. นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย ์ 089-6730632 ครูประจําชั้น ป.3/1 
6. นางรัตนา  เทศนา                           082-5564078 ครูประจําชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 
7. นางสุวรรณี  คําสิงห์ 080-6164817 ครูประจําชั้น ป.3/2 
8. นางจินตนา   ทับชม 059-8182339 ครูประจําชั้น ป.4/1 
9. น.ส.อุบล   เกิดจิ๋ว 087-3772491 ครูประจําชั้น ม.3/1 
10. นายชวน  รวยภิรมย ์ 081-5824909 ครูประจําชั้น ป.6/2 
11. นายสมบัติ  สอนวัฒนา 085-4283750 ครูประจําชั้น ป.1/1-1/2 
12. น.ส.ธนาภรณ์  พราหมบุญม ี 081-5724188 ครูประจําชั้น ป.2/2 
13. นางนันทิยา  ช้างเพชร 080-0245299 ครูประจําชั้น ป.2/1-2/2 
14. นายราฆพ  ประสานนาม 089-7506695 ครูประจําชั้น ม.2/2 
15. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา 085-2664629 ครูพิเศษงานวัดผล 
16. นายศุภวิชญ์  เสาร์ชัย 090-9855614 ครูประจําชั้น ม.2/1 
17. น.ส.นิภากร  จั้นพลแสน 085-2627458 ครูประจําชั้น ป.1/2 
18. นายไพรัช  อัครพิทักษ์พงศ์ 081-1782689 ครูประจําชั้น ม.3/2 
19. นางยุวดี  มีจั่นเพชร 091-2690245 ครูประจําชั้น ป.5 
20. นางอัจฉราวดี  บุญโต 083-4487137 ครูประจําชั้น ป.1/1 
21. นางกาญจนา  เกิดลอย 089-0425334 ครูประจําชั้น ม.1/2 
22. นางสาวจริยา  มาคะคํา 087-6666568 ครูประจําชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 
23. นางสาวนภาพร  ภูพวก 081-7988738 ครูประจําชั้น ม.1/1 
24. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ 081-1856260 ครูประจําชั้น ป.6/1 
25. นางสาวทิพย์สุดา ชาญธนู 086-7101277 ครูประจําชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 
26. นางสมพร  คํานุช 081-5272599 ครูสอนภาษาอังกฤษ 
27. นางสาวเสาวรส  แสนแซว 086-1773316 ครูสอนคณิตศาสตร ์
28. นายต่อศักดิ์  ยังสอน 085-4254128 ครูดนตร ี
29. นางสาวจินตนา  ทองรุ่ง 087-8198775 ครูประจําชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 
30. น.ส.พรทิพย์  จงเจตดี 081-8800174 ธุรการ 
31. น.ส.แสงดาว  สุขประศรี 084-9053954 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
32. นางสุรีย์  ธรรมพร้อย 087-2847138 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
33. นายไสว  ทิศนอก 086-1698447 นักการภารโรง 
34. นายอํานาจ  ขุนพิทักษ์ 091-2710730 นักการภารโรง 



ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ม.ค.2557 

 

รายชื่อเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว โรงเรียนวัดนางแก้วแยกตามหมู่บ้านที่มีนักเรียนมา

เรียนที่โรงเรียนวัดนางแก้ว 

หมู่บ้าน ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท ์

หมู่ 1 

ต.นาง

แกว้ 

1. นายสมศักดิ์ แซล่ิม้ 34/1 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0890392851 

2. นายสมบัติ ปานเหลือง 91 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0879177212 

3. นายสมัย โตอ้อม 13/2 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0892574719 

4. นายก าจัด จีนขาวข า 46/1 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

5. นายชื่น รม่โพรยี ์ 37 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

6. นายเดช หลวงวิรัญ 5 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0845525193 

7. นายพะนอ คล้ ามณ ี 32/1 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0811958136 

8. นายละออง ศรีพนมวัน 12/1 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0898807745 

9. นายสุรณิทร ์รม่โพรยี ์ 27/1 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0837728637 

10. นายสมเพรช สุธาพจน์ 79 ม.1 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราขบุรี 0891184681 

หมู่ 2 

ต.นาง

แกว้ 

1. นางสุณี แจ่มจ ารัส 74 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

2. นางบุญธรรม สินพิทักษ ์ 16 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

3.นางสมใจ มุมมาลา 94/4 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

4. นางประคอง เรืองเทศ 98/4 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0897735180 

5. นายทองแดง พลศร ี 81/1 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0895472775 

หมู่ 3 

ต.นาง

แกว้ 

1. นายสนอง เฮารุด 38/1 ม.3 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 087161720 

2. นายอ านาจ ครบเบญจะ 112 ม.3 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0852901050 

3. นายประสงค ์นาคาภูมิพัฒน ์ 7 ม.3 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 08170208514 

4. นายสนธยา เนียมขันธ ์ 26/2 ม.3 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0861706564 

5.นายประจวบ จีนตุ้ม 50/1 ม.3 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราขบุรี 0858083318 

หมู ่4 

ต.นาง

แกว้ 

1.นายสมิต เพ็งพูล 73/1 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0819818577 

2. นายวินัย พรรณสรอ้ย 50/1 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0810090699 

3. นายฉลวย เยี่ยมมิ่ง 49 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0852526606 

4. นายบุญเลิศ ไพรวรรณ 97 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0899912324 

5.นางสาววรรณา กองอ่อน 87 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราขบุรี 0860125825 

6.นางปฐวี สุธาพจน ์ 61/1 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0892590671 

7. นายนิกร โพธิสุวรรณ 54 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0806571457 



หมู่บ้าน ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8.นางสาวส ารวย ศรีบุญชัย 86/1 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0872277843 

9.นางสุรนิทร ์รอดผล 31 ม.4 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0857037732 

หมู่ 5 

ต.ธรรม

เสน 

1.นางวรรณา พุดก าเนิด 30 ม.5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราขบุรี 0800427015 

2.นายจ าลอง สุธาพจน์ 14 ม.5 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0861649238 

3.นายสมพาน ดอนทอง 14/1 ม.5 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0895497498 

4.นายธณเดช สุธาพจน ์ 14/1 ม.5 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0904595991 

5.นายอ๊อด เร่ิมทอง 17/3 ม.5 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

หมู่ 8 1.นางรัตนา  หมื่นดารา 30 ม. 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 089-2592864 

2.นางสาวศรทรัพย์  สุธาพจน์ 46 ม. 8 นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 087-1671658 

3.นางปราณี  เปียชาติ 48/2 ม. 8 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-0097461 

4.นางสาวชลธิชา  ฮุยเวง 50/1 ม. 8 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 080-1138682 

5.นางสุดารัตน์  สาม ี  66/2 ม. 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-1785300 

หมู่ 9 1.นางสาวหน่อย  สนิพิทักษ์  55/2 ม.9 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 087-9934699 

หมู่ 1 

ต.เขา

ชะงุ้ม 

1.นายสมบูรณ ์รุง่แย้ม 72 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0852983363 

2.นายปรชีา บุญทับ 24/1 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0861610691 

3.นายสนัน กองอ่อน 14/3 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0879843765 

4.นายสมชาย สุขประเสรฐิ 24/1 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0815504912 

5.นายวิเชนทร ์อารมดีย์ 24/1 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0878126076 

หมู่ 3 

ต.เขา

ชะงุ้ม 

 

1.นางสาวสุกัญญา ฉายแกว้ 41 ม.3 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0899021884 

2.นางสาวกัญญา พ่วงถ้ า 47/1 ม.3 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0899021884 

3.นางสาวพัธรกัญญ์ ถนอมทรัพย์ 54/1 ม.3 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0833108696 

4.นางสาววันทนา ปลีฟัก 39/4 ม.3 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0870312140 

หมู่ 8 

 

1.นางอ านวย  สุธาพจน์  56 ม. 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 085-2211956 

2.นางสุดใจ  ปลีฟัก 62/1 ม. 8 นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-1939120 

3.นางสุมาลี  เสมอ่ า  43/1ม. 8 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-1783139 

4.นางวาสนา  สอนวัฒนา 62/1 ม. 8 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 082-2525957 

5.นางเปรวดี  เรืองเทศ 49/1  ม. 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 087-1607996 

 

ผู้ใหญ่ใจดทีี่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนางแก้ว 

1. นายจ าลอง  ทองรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาย  สุขประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 



3. นายชวน รวยภิรมย์ ผู้แทนครู กรรมการ 

4. นายสมศักดิ์  แซ่ลิ้ม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

5. นายจ าลอง  สุธาพจน ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6 นายสมิง  ตันประสิทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

7 พระครูสุวัฒน์  รัตนคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ กรรมการ 

8 นายมนตรี  แก้วพฤกษ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ กรรมการ 

9 นางละเอียด  ลักษิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 นายหาญ  คล้ายเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11 นายประจวบ  จีนตุ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 นายสนธยา  เนียมขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นางจิราภรณ์  พลับอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14 นางปฐวี  สุธาพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 นายกิตติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 

ความสามัคคีในหมู่คณะ ท้าให้เกดิสุข ร่วมแรงร่วมใจท้าให้งานยากเป็นงานง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


