
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ที่   85  /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศกึษำปลอดภัย ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖4 
………………………………………………… 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคลื่อนยกระดับ
คุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 
    

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 ๑. นายเสกสันต์   ทองม่วง    ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนงลักษณ์    พรหมหิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายวิโรจน์       ดอนทิพย์ไพร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

 4. นางประนอม     วิชัยดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล          กรรมการ 
  5. นายก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  6. นางวรนุช         ทองเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ        กรรมการ 
 7. นางกาญจนา      จันทร์บุญนาค   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                 กรรมการ 
 8. นางพัชราภรณ์    วรบุตร     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวพรพิมล    เลิศปรีชากมล   หัวหน้างานโครงการฯ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวกและประสานงานท่ัวไปในการด าเนินกิจกรรมโครงการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตุประสงค์ของโครงการ 
 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  
  2.1. มำตรกำรที่ 1 กำรรกัษำควำมปลอดภัยจำกสิง่แวดล้อมในโรงเรียน การจัดการความปลอดภัย
         ด้านอาคารสถานท่ี , การรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ การรักษาความปลอดภัยจาก
         สัตว์และแมลงมีพิษ ประกอบด้วย 
 ๑. นายศักด์ิศรี         กลัดปรี   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสนาะ          แก้วคุ้ม   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางลออ  เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายจิรวัฒน์         บุญโปร่ง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5. นางเรืองไรสิริ           เศียรสมาน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 6. นายพินิจ                 วัฒนบุตร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 7. นางสาวจุฑามณี        คชสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 8. นางสาวเสาวนีย์       เรียนไธสง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 9. นายจีรพันธ์             เนาวโชติ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 10. นายอโนทัย      เจริญยิ่ง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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 11. แม่บ้านและนักการภารโรง   ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 12. นางสาวพรพิมล     เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางอุทัยวรรณ       ภู่ประดิษฐ์  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการแก้ปัญหามลพิษ
      แก่นักเรียนและบุคลากร 
  2. แต่งต้ังบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ี ด้านโภชนาการ เพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล การ
      ควบคุมคุณภาพอาหารและน้ าด่ืม ปลอดภัย 
  3. จัดท าป้าย สัญลักษณ์ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
  4. จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ 
  5. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มร่ืน ก าจัดแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ 
 

 2.2. มำตรกำรที่ 2 กำรรกัษำควำมปลอดภัยจำกอบุัติภัย อัคคีภัย , วาตภัย , อุทกภัย , ธรณีพิบัติภัย และ
        ภาวะโลกร้อน ประกอบด้วย 
 ๑. นางกาญจนา      จันทร์บุญนาค  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางประนอม           วิชัยดิษฐ์   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวดวงเดือน      ทองจีน   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายเสนาะ               แก้วคุ้ม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางอุษา                 คล้ายลักษณ ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวีณา                ชิณวงค์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
         7. นายเอกชัย              สุริเย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. ว่าที่ ร.ต.สมพล         ศรีผึ้ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางลออ                 เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางธนภัทร           สร้อยเพ็ช  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 11. นางสาวธัญญาลักษณ์    เทพสุวรรณ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 12. นายพินิจ               วัฒนบุตร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 13. นายศุภกร            จันทร์เพ็ญ  ครู   กรรมการ 
 14. นางสาวอัชราภา      กินซง   ครู   กรรมการ 
 15. นางอุทัยวรรณ      ภู่ประดิษฐ์  ครู   กรรมการ 
 16. นายปวีร์ปรัชญ์      ปู่ซึ้ง   ครู   กรรมการ 
 17. นายชุติพนธ์           ไชยเวช   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 18. นางสาวเกษฎา        โยธิน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 19. นางสาวกรรทิมา      ขัติยศ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 20. นางสาวสุขิตตา       ดารายิ้มฤทธิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
 21. นักการภารโรง    ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 22. นางสาวพรพิมล      เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 23. นายสุขสรรค์          ทัดทอง   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมครู บุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับอุบัติภัย 
  2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
  3. จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และจุดรวมพล 
  4. ติดต้ังอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
      พร้อมป้ายแนะน าการใช้งาน ในกรณีฉุกเฉิน 
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 2.3. มำตรกำรที่ 3 กำรรกัษำควำมปลอดภัยจำกโรคระบำด การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
        2019 , การแพร่ระบาดจากพาหะน าโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคท่ีเกิดจากระบบ
        ทางเดินอาหาร ประกอบด้วย 
 1. นางเรืองไรสิริ          เศียรสมาน  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสนาะ              แก้วคุ้ม   ครชู านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายศักด์ิศรี             กลัดปรี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นายจิรวัฒน์            บุญโปร่ง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5. นายอาทิตย์            ตันติวงศ์   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 6. นางสาวจุฑามณี       คชสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 7. สภานักเรียน     นักเรียน   กรรมการ 
 8. แม่บ้านและนักการภารโรง   ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 9. นางสาวพรพิมล      เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวเสาวนีย์       เรียนไธสง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. จัดท ามาตรการป้องกันเช้ือ COVID-19 คัดกรองจากทั้งภายในโรงเรียน และต่างประเทศ  
      (ครูต่างชาติ) 
  2. จัดท ามาตรการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
  3. ประสานและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  4. ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องส านักงาน และพื้นท่ีภายในโรงเรียนอย่างพร้อมเพียงกัน 
      (Big Cleaning Day) 
  5. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
  6. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคระบาดตามสถานการณ์ 
 

 2.4. มำตรกำรที่ 4 กำรรกัษำควำมปลอดภัยด้ำนอบุัตเิหตุ การเดินทางไป-กลับ โรงเรียน ,  
                  การท ากิจกรรมใน-นอก โรงเรียน , การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุทางน้ า ประกอบด้วย 
 1. นายก้องเกียรติ         กล่อมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางอุษา                 คล้ายลักษณ ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางกรเกล้า             มนตรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวีณา           ชิณวงค์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางทิพย์วรรณ        คงเนตร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายอมรพันธุ์          ช่างน้อย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8 นายพรอนันต์           ธนธรรมพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นายเอกชัย               สุริเย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางธนภัทร            สร้อยเพ็ช  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 11. นางเสาวนีย์          ปรีชานนท์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 12. นางสาวพนิดา         ไชยโวหาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 13. นายอาทิตย์           ตันติวงศ์   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 14. นางสาวพัชรี          เกิดดี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 15. นางสาวธัญญาลักษณ์   เทพสุวรรณ์    ครูช านาญการ  กรรมการ 
 16. นายพินิจ             วัฒนบุตร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 17. นางรติการ           การะเกตุ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
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 18. นายทัศนัยน์          ทึงข า   ครู   กรรมการ 
 19. นางสาวอัชราภา     กินซง   ครู   กรรมการ 
 20. นายศุภกร            จันทร์เพ็ญ  ครู   กรรมการ 
 21. นายกวินพงษ์          สว่างเกล้า  ครู   กรรมการ 
 22. นางสาวมลสิการ      ก๋าค า   ครู   กรรมการ 
 23. นางสาวธราภรณ์     ศิริ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 24. นางสาวณัฐวรรณ    เล็กอุทัย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 25. นางสาวจฑุามณี      คชสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 26. นางสาวเสาวนีย์     เรียนไธสง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 27. นายพิเชฐ  พรมอ้าย   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 28. นายยศวริศ  มานักฆ้อง  ครูอัตราจ้างวิกฤต  กรรมการ 
 29. นายจีรพันธ์       เนาวโชติ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 30. นายอโนทัย         เจริญยิ่ง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 31. นางสาวพรพิมล      เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 32. นายสุขสรรค์          ทัดทอง   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการ รับ-ส่ง นักเรียน ตอนเช้าและเลิกเรียน 
  2. นักเรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอบรมให้ความรู้เร่ืองด้านประกันภัย 
  3. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีโดย
      เคร่งครัด 
  4. ควบคุมดูแลให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยและใช้ความระมัดระวังในการท ากิจกรรม 
  5. ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดี ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
      บ ารุงรักษา 
  6. จัดท าคู่มือการใช้บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์แต่ละประเภท 
  7. ส่งเสริมให้นักเรียนว่ายน้ าเป็น ฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้เร่ืองการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อ
      ประสบภัยทางน้ า เช่น แนวปฏิบัติและการปฐมพยาบาลส าหรับกรณีคนตกน้ า 
 

 2.5. มำตรกำรที่ 5 กำรรกัษำควำมปลอดภัยด้ำนสทิธิและสวัสดิภำพนกัเรียน เหตุส่วนตัว , เหตุจากร่วมกับ
        บุคคลอื่น , เหตุจากสังคม ประกอบด้วย 
 1. นายสุนทร         มนตรี   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางมัณฑนา            ศรีค าภา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางอุษา                 คล้ายลักษณ ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางกาญจนา          จันทร์บุญนาค  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางกรเกล้า            มนตรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวีณา              ชิณวงค์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางทิพย์วรรณ       คงเนตร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นายอมรพันธุ์           ช่างน้อย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นายพรอนันต์         ธนธรรมพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 11. นายเอกชัย          สุริเย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 12 นางธนภัทร          สร้อยเพ็ช  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 13. นางเสาวนีย์         ปรีชานนท์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
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 14. นางสาวพนิดา       ไชยโวหาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 15. นายอาทิตย์           ตันติวงศ์   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 16. นางสาวพัชรี         เกิดดี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 17. นางรติการ           การะเกตุ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 18. นายทัศนัยน์          ทึงข า   ครู   กรรมการ 
 19. นางสาวอัชราภา     กินซง   ครู   กรรมการ 
 20. นายศุภกร            จันทร์เพ็ญ  ครู   กรรมการ 
 21. นายกวินพงษ์         สว่างเกล้า  ครู   กรรมการ 
 22. นางสาวมลสิการ      ก๋าค า   ครู   กรรมการ 
 23. นางสาวธราภรณ์     ศิริ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 24. นางสาวณัฐวรรณ    เล็กอุทัย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 25. ครูท่ีปรึกษาทุกช้ันเรียน      กรรมการ 
 26. สภานักเรียน        กรรมการ 
 27. นางสาวพรพิมล     เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 28. นางสาวธัญญาลักษณ์   เทพสุวรรณ ์  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. จัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  2. เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
      สถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 
  3. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
  4. จัดต้ังกลุ่มเฝ้าระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยอาศัยกระบวนการเครือข่ายท้ังภายในและ
      ภายนอก 
  5. จัดกิจกรรม/อบรมสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 
  6. ด าเนินการอบรมให้ความรู้ ก้านการน าเข้าข้อมูล ข่าวสารและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
      และมีวิจารณญาณ 
  7. บูรณาการการสอนเร่ืองเพศศึกษา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พระบรมราโชบายด้านการเป็นพลเมืองดี
      มีศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและเหมาะสมทางสังคมให้แก่นักเรียน 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. นางวรนุช             ทองเพชร  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางชมนภัส             จั่นฤทธิ์   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสอยดาว            สุทธ ิ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางนันทนิจ             ดารายิ้มฤทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวกุลประภัสสร์   วงศ์ใหญ่          ครูช านาญการ  กรรมการ 
 6. นางสาวรัตติกาล        ตันมิ่ง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 7. นางอรอุมา              บุญโปร่ง   ครู   กรรมการ 
 8. นางสาวปรารถนา      พืชเนาวรัตน์      ครู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวกด้านการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ยืมเงินสนับสนุนตามโครงการ/
  กิจกรรม จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
 
 
 



6 
 
 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ ์ประกอบด้วย 
 1. นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง   ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอนุสรา   อยู่ศิริ   ครูผู้ช่วย     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกรรทิมา   ขัติยศ   ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ถ่ายบันทึกภาพการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในช่องทางต่างๆ เก็บภาพเป็นอัลบั้ม
  ของโรงเรียนเพื่อการรายงานกิจกรรมต่อไป 
 

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรปุ ประเมินผลและรำยงำน ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวพรพิมล   เลิศปรีชากมล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.สมพล   ศรีผึ้ง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายเสนาะ    แก้วคุ้ม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔. นายศักด์ิศรี    กลัดปรี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๕. นายจิรวัฒน์    บุญโปร่ง   ครูช านาญการ    กรรมการ 
 6. นางสาวจุฑามณี   คชสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 7. นายจีรพันธ์    เนาวโชติ   ครูอัตรจ้าง  กรรมการ 
 8. นายอโนทัย    เจริญยิ่ง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 9. นางสาวเสาวนีย์   เรียนไธสง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
           ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

      สั่ง  ณ  วันท่ี   27    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

  ( นายเสกสันต์  ทองม่วง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 


