
 

 

 
 

“ในนามผู้บริหารของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 

จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

และจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน 

                                                             

      (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

学校善意的宣誓 

 

以卡学信威塔亚学校校长之名宣誓：将正派廉洁、有道德没有腐

败 、依规透明管理学校事务；经受考验，建立本校全体决意反

对任何形式的舞弊贪腐之风的社会公信； 秉执初心，维持卡学

信威塔亚学校在公务员队伍中的纯洁地位。 

 

(Mr. Ratchapol  Hinnaranugool) 
Education Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

 

“On behalf of the administrators of Krasaesinwittaya School would like to declare our 
intention to manage the business with honesty, morality without corruption in accordance 
with the principles of good governance, transparency, accountability, and responsibility in 
order to build confidence in the society that Krasaesinwittaya School has an intention against 
all forms of corruption and will adhere to make Krasaesinwittaya School a sustainable white 
government agency.” 

 

 
  (Mr. Ratchapol  Hinnaranugool) 

Education Director 
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             (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล)                                        (นายสมศักดิ์  ชุมแสง) 

               กรรมการสถานศึกษาฯ                                         กรรมการสถานศึกษาฯ 

                                                                          

            (นางสาววนิดา  ปาณะศรี)                                         (นายสมกฤต  มีปิด) 

              กรรมการสถานศึกษาฯ                                          กรรมการสถานศึกษาฯ 
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            (นายมงคล  เครือแก้ว)                                           (นางสาวอรพิน  เรืองศรี) 

            กรรมการสถานศึกษาฯ                                             กรรมการสถานศึกษาฯ 

                                                         

                                                 (นายสาโรจน์  สวยงาม) 

                                              ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 

 

 



 

 

 

“On behalf of the administrators of Krasaesinwittaya School would like to declare our 
intention to manage the business with honesty, morality without corruption in accordance 
with the principles of good governance, transparency, accountability, and responsibility in 
order to build confidence in the society that Krasaesinwittaya School has an intention against 
all forms of corruption and will adhere to make Krasaesinwittaya School a sustainable white 
government agency.” 
 

                                                                                      

           (Mr. Ratchapol  Hinnaranugool)                                (Mr. Somesak  Chumsaeng) 
                     Education Director                                             Education Director  

                                                                                
           (Miss Wanida  PanaSri)                                             (Mr. SomKrit  Mipit) 
              Education Director                                                 Education Director  

                                                                         
           (Mr. Udon  Kaenbun)                                               (Phramaha Manop  Paphasaro) 
              Education Director                                                         Education Director  

                                                                               
           (Mr. Mongkon  Khuakaeo)                                        (Miss Orapin  Ruengsri) 
                Education Director                                                Education Director  

                                                             
                                                    (Mr. Sarot  Suayngam) 
                                          Chairman of the Board of Education 
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             Education Director                                                 Education Director  
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