
 

 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่๒๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู นักเรียน และลูกจ้ำงช่ัวครำวไปรำชกำร 
………………………………………..………..….……… 

         ตามที่ ส านักงาานัปลกดงระทรวาศึงษาธิงาร ง าหนัดจกดาานั เผยแพร่ผลาานังารด าเนัินัาานั
ขอางระทรวาศึงษาธิงาร โดยมีวกตถุประสาค์เพื่อนั าเสนัอผลงารด าเนัินัาานั สร้าางารรกบรู้และความเข้าใจ
ผลงารด าเนัินัาานัในัรอบ ๔ ปี ขอางระทรวาศึงษาธิงารและเพื่อให้สาธารณชนัเงิดเจตคติที่ดี สร้าาความ
เชื่อมก่นั เงิดความร่วมมือ ในังารพกฒนัาคุณภาพงารศึงษาขอาชาติ จกดนัิทรรศงารภายใต้หกวข้อ “คุณธรรม
นั าไทยสานัพลกาเครือข่าย” ระหว่าาวกนัที่ ๑๖ - ๑๘ มงราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณงระทรวาศึงษาธิงาร  
                       เพ่ือให้งารด าเนัินังารเป็นัไปด้วยความถูงต้อาและเหมาะสม อาศกยอ านัาจตามความในั                           
มาตราที่  ๓๙ วรรคแรงแห่ าพระราชบกญญก ติ ระเบี ยบบริหารราชงารงระทรวาศึงษาธิงาร พ .ศ. ๒๕๔๖                                       
ในังารนัี ้โราเร ียนั เตรียมอ ุดมศ ึงษาพ กฒนัางาร ร กชดา มีความประสาค์นั าครู นักงเรียนั เข้าร่วมาานั                            
"เผยแพร่ผลงารด าเนัินัาานั" ขอางระทรวาศึงษาธิงาร ในัวกนัพฤหกสบดีที่  ๑๗ มงราคม พ.ศ. ๒๕๖๒                        
ณ บริเวณงระทรวาศึงษาธิงาร เขตดุสิต งรุาเทพมหานัคร จึาแต่าตก้าข้าราชงารครู นักงเรียนั และลูงจ้าา
ชก่วคราวไปราชงาร ดการายชื่อต่อไปนัี้ 
 

          ๑. นัาาอกจฉรา  งาโวเนันั   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้วิทยาศาสตร์ 
๒. นัาางกลยา  ม่วามก่นั   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้วิทยาศาสตร์ 
๓. นัาาศกนัสนัีย์  พกนัธ์เรือา   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. นัายรุ่าโรจนั ์ สมนัิล                           ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้วิทยาศาสตร์ 
๕. นัายงิตติคุณ  จกนัทะโมคา  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สกาคมศึงษาฯ 
๖. นัาาสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สกาคมศึงษาฯ 
๗. นัาาสาวอาภาภรณ์  ง้อนัสี  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สกาคมศึงษาฯ 
๘. นัาาอมรรกตนั์  มาฬมาคล  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ศิลปะ 
๙. นัาาสาวศางุนั  เทียนัทอา  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๐. นัาาสาวนักดธิดา  นัวลศรี  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๑. นัาาศรกญย์รกชต์  แง้ววิมล  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๒. นัาาสาวศศิธร  นัานัไธสา  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๓. นัายเจนัภพ  มณีพาษ์  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๔. นัาาสาวนัาถพร  มูลจกนัทร์  ครงูลุม่สาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๕. นัายอภิวิชญ์  สริิสุงกลย์งุล  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้คณิตศาสตร์ 
๑๖. นัายนัวเรศ  เสนัคุ้ม   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
 
              ๒/๑๗. นัาาสาวแรงรกง... 
 



       -๒- 
๑๗. นัาาสาวแรงรกง  บุญอยู่  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๑๘. นัาาสาวจกตตารีย์  เดชเจริญ  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๑๙. นัาาสาววชิุตา  อินัไผ่   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๒๐. นัาาสาวประภางร  งรรเจียงพาษ์ ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๒๑. นัาาสาวปารวี  วาศ์ปัดแง้ว    ครงูลุม่สาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๒๒. นัาาสาววชิุดา  บุญเทียม  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้ภาษาต่าาประเทศ 
๒๓. นัายอ านัาจ  สิาห์ทอา  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้งาราานัอาชีพฯ 
๒๔. นัายอนักนัต์  สุโพธิ ์   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้งาราานัอาชีพฯ 
๒๕. นัายสมพร  ชกยวาษ์   ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้งาราานัอาชีพฯ 
๒๖. นัาาสาวจีรพร  วาษ์ขกนัธ ์  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้งาราานัอาชีพฯ 
๒๗. นัาาสาววราาคณา  ชาวนั่านั  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้งาราานัอาชีพฯ 
๒๘. จ.ส.อ.ธนัวิทย์  วิงระยินั  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สุขศึงษาและพลศึงษา 
๒๙. นัายจาตุรนัต์  มหางนัง  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สุขศึงษาและพลศึงษา 
๓๐. นัายวรงุล  นันัทรกงส ์  ครงูลุ่มสาระงารเรียนัรู้สุขศึงษาและพลศึงษา 

             ๓๑. นัาาสาวสร้อยฟ้า  เงรียรกมย์  นักงเรียนั 
             ๓๒. นัาาสาวเจนัจิรา  สายมายา   นักงเรียนั 
             ๓๓. นัายพาศงร  แง้วจกนัทร์ฤทธิ์  นักงเรียนั 
           ๓๔. นัายววิกฒนั์  ครุพาณิชย์  นักงเรยีนั 
          ๓๕. นัาาสาวปณกฐชนัง  ศรีเจริญ  นักงเรียนั 
          ๓๖. นัายประเสริฐ  เมือามก่นั  นักงเรียนั 
          ๓๗. นัาาสาววิรกญญา  โซ๊ะซ ู  นักงเรียนั 
           ๓๘. นัายณกฐวุฒ ิ ตามสกตย์  นักงเรียนั 
          ๓๙. นัายเทพประทานั  เหาาจุ๊   นักงเรียนั 
            ๔๐. นัายธีรภกทร  นัลิชกย   นักงเรียนั 
           ๔๑. นัายเองงมล  คู่ภิรมย์เจริญ     นักงเรียนั 
             ๔๒. นัาาสาวชุติงาญจนั์  มุขขกนัธ์   นักงเรียนั 
             ๔๓. นัาาสาวงวินัทิพย ์ เปลี่ยนัสงุล     นักงเรียนั 
             ๔๔. นัาาสาวธกญชนัง  อินัทอา   นักงเรียนั 
             ๔๕. นัาาสาวธกญสุดา  ทกบเที่ยา    นักงเรียนั 
            ๔๖. นัาาสาวนัภกสสร  ศิรวุฒินัานันัท์   นักงเรียนั 
           ๔๗. นัาาสาวนักนัทิชา   อมรสกาข์  นักงเรียนั 
            ๔๘. นัาาสาวพชรมนั  มีเดช   นักงเรียนั 
            ๔๙. นัาาสาวพิชญานัินั  ทอานัิมิตสวกสดิ์ นักงเรียนั 
     
             ๓/๕๐. นัาาสาวภควด.ี.. 
 



 -๓- 
             ๕๐. นัาาสาวภควดี  พรหมพานัิช   นักงเรียนั 
          ๕๑. นัาาสาวลูงเเง้ว  พกงสถานั   นักงเรียนั 
           ๕๒. นัาาสาวศุจีภรณ ์ หอมมะลิ   นักงเรียนั 
          ๕๓. นัายธนักช  วินัิชวาศ ์      นักงเรียนั 
           ๕๔. นัายสิทธินักนัท์  ลิ้มชกยชะดา     นักงเรียนั 
          ๕๕. นัายสิรวชิญ์  จกนัทรวณิค      นักงเรียนั 
          ๕๖. นัาาสาวอกจฉรา  งาชกยภูมิ       นักงเรียนั 
          ๕๗. นัาาสาวพกนัธงานัต ์ สิทธิมกย   นักงเรียนั 
             ๕๘. นัาาสาวนัภสร  แซ่ลี    นักงเรียนั 
          ๕๙. นัาาสาวปิยธิดา  ง้อนัค า   นักงเรียนั 
           ๖๐. นัาาสาวพนัิดา  สุขเจริญ   นักงเรียนั 
          ๖๑. นัาาสาวภกทรวรรณ  อุตรชนั   นักงเรียนั 
           ๖๒. นัาาสาวศศิมา  บุตรชาติ   นักงเรียนั 
          ๖๓. นัาาสาวอาภาภกทร  แง้วบรรจา   นักงเรียนั 
          ๖๔. นัาาสาวอินัทิรา  แง้วพิลา   นักงเรียนั 
          ๖๕. นัาาสาวณีรนัุช  ค าจกนัทร์   นักงเรียนั 
           ๖๖. นัาาสาวธนักญญา  ศรีเล็งด ี   นักงเรียนั 
          ๖๗. นัาาสาวรุ่าทิวา  พิลกย   นักงเรียนั 
          ๖๘. นัายวิศิษฏ์  ครพุาณิชย์   นักงเรยีนั 
          ๖๙. นัายธนัาวกฒนั์  พลศิลป์   นักงเรียนั 
          ๗๐. นัายศิรวิทย์  เตชประสพชกย   นักงเรียนั 
          ๗๑. นัาาสาวจิรดา  งาด า   นักงเรียนั 
          ๗๒. นัาาสาวชฎาวกลย์  บุญหนั า   นักงเรียนั 
          ๗๓. นัาาสาวปุณยนัุช  แสาจกนัทร์   นักงเรียนั 
          ๗๔. นัาาสาววราภรณ ์ หมก่นัสนัธ์   นักงเรียนั 
          ๗๕. นัายธฤตวกนั  วาศ์หล่อ   นักงเรียนั 
          ๗๖. นัาาสาวปนักดดา  พฤงษชาติ   นักงเรียนั 
          ๗๗. นัาาสาวสิรินัธา  สุขพาสนั์เจริญ  นักงเรียนั 
          ๗๘. นัาาสาวนันัทพร  หอมหวล  นักงเรียนั 
          ๗๙. นัายงษิดิศ  ทอาเปี่ยม   นักงเรียนั 
          ๘๐. นัายอนัรรฆภกทร  ใจมกน่ั   นักงเรียนั 
          ๘๑. นัาาสาวฐิตารีย์  ล าธารหิรกญงุล   นักงเรียนั 
          ๘๒. นัาาสาวพิมพ์ชนัง  ไพศาลวกชรงิจ  นักงเรียนั 
          ๘๓. นัาาสาวภกทราพร  วาษ์ทอา   นักงเรียนั 
          ๘๔. นัายงิตติพาศ ์ พรรนัิงร   นักงเรียนั 
     ๔/๘๕. นัายง่องาร... 



 
 -๔- 
          ๘๕. นัายง่องาร  เศษจกนัทร์   นักงเรียนั 
          ๘๖. นัาาสาวชุติมา  เทืองแสา    นักงเรียนั 
          ๘๗. นัาาสาวพิชญา  สิทธิอวยชกย   นักงเรียนั 
          ๘๘. นัาาสาวรุจีราพร  บุญอุ้ม   นักงเรียนั 
          ๘๙. นัาาสาวอภิชญา  แง้วบรรจา   นักงเรียนั 
          ๙๐. นัายเจษฎา  ทอาศรีเพชร   นักงเรียนั 
 ๙๑. นัายธวกช  สกาขพาษ์   ลูงจ้าาชก่วคราว (พนักงาานัขกบรถ) 

๙๒. นัายชกยวุฒ ิ สกาขพาษ์   ลูงจ้าาชก่วคราว (พนักงาานัขกบรถ) 
๙๓. นัายค านัึา  อาสูนัท์   ลูงจ้าาชก่วคราว (พนักงาานัขกบรถ) 

 
 

      ทก้านัี้  มีผลตก้าแต่ วกนัที่  ๑๗  มงราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นัต้นัไป 
 

                 สก่า  ณ  วกนัที่  ๑๗  มงราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
              
 
  
 
                (นัายสกนัต์ธวกช  ศรีค าแท)้ 
                                               ผู้อ านัวยงารโราเรียนัเตรียมอุดมศึงษาพกฒนัางาร  รกชดา 

 
 


