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ค าสั่งโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

ที่   ๖๕ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

……………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา   จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เลขที่สมาชิก ๗-๓๐๑๒๐-๐๐๓ มีกิจกรรมที่จะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชน โดยมีการ
ด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้พืชศึกษา (ธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้
แก่มหาชน) ตลอดจนสาระการเรียนรู้ : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย 

เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  
๓ / ๒๕๔๖   สั่ง ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาเดิม   โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการด าเนินงาน ดา้นที่ ๑ การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 คณะกรรมการที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

๑. นายทว ี  รักษาชาติ  ประธานกรรมการ ประธาน 
๒. นายกฤษณา ค าสุนทร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธาน 
๓. นายสุบัน  ค าหลง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 



๔. นายอ าพร   สมดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายค าตา   ตะนาดไธสง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. นายพูนสันต์ จันนอก   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. นายสมร   ชาตรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นายนิพนธ์ จรรยา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. พระอธิการสมศรี  จันทะปัญโญ  ผู้แทนฝ่ายสงฆ์  กรรมการ 
๑๐. นายชัย   โพธิ์สอน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. นายวัชระ  แสงสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๒. นายอภิวัฒน์   เมืองแสน  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๑๓. นางณัฐชลัดดา   โสวะ   ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
๑๔. นายบุญยง   แพนไธสง  ผู้แทนครู  กรรมการ 
๑๕. นายชูชีพ  แรงใหม่  ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 

๑. นายชูชีพ  แรงใหม่   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
๒. นายโพธิพัฒน์  โพธิแสน   รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
๓. นายพิทักษ์  มุลาลี   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๔. นายสมบัติ  ภักด ี   ผู้ช่วยผู้อ านายการ กรรมการ 
๕. นางประภาพร แขหินตั้ง   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๖. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๗. นายนิติ  ภัทรบูรณ์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๘. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๙. นายบุญยง  แพนไธสง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๐. นายศศิธร   เจริญใจ   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย  

๑. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ. ๓   ประธาน 
๒. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์  ครู คศ. ๓   รองประธาน 
๓. นางสิริสมัย  เพ็งผ่อง   ครู คศ. ๒   กรรมการ 



๔. นางสีนวน  สุมงคล   ครู คศ. ๒   รองประธาน 
๕. นายบัญชา  ชุมหิรัญ   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๖. นางศศิธร  เจริญใจ   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๗. นางสาวฆณภัส ชีใหม่   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๘. นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๙. นายครรชิต  ไลยนอก   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๑๐. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๑๑. ๒นางสุภาพร  อุ่นประชา  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๑๒. นายโชคชัย  เสนนอก   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นายสมพร  กล้าหาญ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. นายสิทธิชัย  โกจินอก   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๖. นางสาวรัตนาภรณ์  ชูจิตร     ครู คศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   

๑.  วางแผนด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.  ด าเนินการพัฒนา  เพ่ือรองรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

           ๓.  ด าเนินการอบรมให้นักเรียนเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และคัดเลือกนักเรียนแกนน างาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ให้ครู  บุคลากร  ชุมชน  ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  

๕.  สรุปผลการด าเนินการน าเสนอเป็นระยะ ๆ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และฝ่ายบริหาร 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ให้

บังเกิดผลดีต่อสังคม  และประเทศชาติ  หากเกิดอุปสรรคหรือปัญหาใด  ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป   

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
                                                                      (นายชูชีพ  แรงใหม่) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 
 


