
ค าสั่งฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 
ท่ี 1/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินครูดีของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 
 

 ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีในฐานะเป็นหน่ วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของ สังฆมณฑล
ราชบุรี  เห็นความส าคัญของการยกย่องครู โดยถือว่าครูเป็นบุคล ากรส าคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมครูที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนครู พร้อมกับ
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในระดับอื่นต่อไป ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีการก าหนดให้
ด าเนินการคัดเลือกครูดีตามประกาศฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การคัดเลือกครูดีของฝ่ายอบรมศึกษา
สังฆมณฑลราชบุรีประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จึงขอ
แต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการ  พิจารณาคัดเลือก  และเสนอช่ือผู้ได้รับรางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี รางวัล
ครูดีเด่น รางวัลครูดีของหนู และรางวัลครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 ผู้อ านวยการฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี ประธาน 
1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ 
1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณานุกูล กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย กรรมการ 
1.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินวิทยา กรรมการ 
1.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี กรรมการ 
1.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ 
1.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ กรรมการ 
1.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพวิทยา กรรมการ 
1.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุชนศึกษา กรรมการ 
1.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการ 
1.13 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี กรรมการ 
1.16 ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1 คุณพ่อสนธยา  ไทยสนธิ ประธาน 
2.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ 
2.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา กรรมการ 
2.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณานุกูล กรรมการ 
2.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย กรรมการ 
2.6 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินวิทยา กรรมการ 
2.7 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี กรรมการ 
2.8 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ 
2.9 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ กรรมการ 
2.10 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเทพวิทยา กรรมการ 
2.11 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนอนุชนศึกษา กรรมการ 
2.12 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการ 
2.13 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กรรมการ 
2.14 ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กรรมการ 
2.15 ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค กรรมการ 
2.16 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี  

3.1 คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา ประธาน 
3.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ 
3.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กรรมการ 
3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ 
3.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ กรรมการ 
3.6 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น 

4.1 คุณพ่อเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ ประธาน 
4.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนธีรศาสตร์ กรรมการ 
4.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์ กรรมการ 
4.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ กรรมการ 
4.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ กรรมการ 
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4. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น  (ต่อ) 
 

4.6 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี กรรมการ 
4.7 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี กรรมการ 
4.8 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย กรรมการ 
4.9 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุชนศึกษา กรรมการ 
4.10 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา กรรมการ 
4.11 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา กรรมการ 
4.12 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ 
4.13 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ 
4.14 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กรรมการ 
4.15 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กรรมการ 
4.16 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนด าเนินวิทยา กรรมการ 
4.17 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ 
4.18 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพวิทยา กรรมการ 
4.19 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดรุณานุกูล กรรมการ 
4.20 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  กรรมการ 
4.21 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค กรรมการ 
4.22 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการ 
4.23 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูดีของหนู 

5.1 คุณพ่อวุฒิชัย  อ่องนาวา ประธาน 
5.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอนุชนศึกษา กรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการ 
5.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา กรรมการ 
5.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเทพวิทยา กรรมการ 
5.6 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณานุกูล กรรมการ 
5.7 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครอบครัวครูดี 
 

6.1 คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด ประธาน 
6.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุชนศึกษา  กรรมการ 
6.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี กรรมการ 

6.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนด าเนินวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

      

(คุณพ่อ ดร.สุรินทร์  จารย์อุปการะ) 

ผู้อ านวยการฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 


