
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที่ 43/2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงงำนคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีกำรศกึษำ 2561 
.............................................................. 

 เนื่องจากโรงเรียนต้องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยให้นักเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1    นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้   ประธานกรรมการ 
1.2    นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
1.3    นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์  กรรมการ 
1.4    นายเกตุ  โพธ์ิน้อย   กรรมการ 
1.5    ว่าที่ร้อยตรญีาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่ วางแผนด าเนินงาน เตรียมงาน ประสานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วย ความเรียบร้อย พร้อมเพรียง ที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย 

2.1   นายญาณพัฒน์ ศิริปิติสานต์ิ  ประธานกรรมการ 
2.2   นางจิราภรณ์  วราชุน       รองประธานกรรมการ 
2.3   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์  รองประธานกรรมการ  
2.4   นายเกตุ  โพธ์ิน้อย   รองประธานกรรมการ 
2.5   นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์        กรรมการ 
2.6   นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
2.7   นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม มีหน้าที่ ด าเนินการควบคุม ดูแลนักเรียนในการจัดท า
โครงงานคุณธรรม และรูปเลม่โครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ประกอบด้วย 
  3.1 คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 
   3.1.1 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร       ประธานกรรมการ 
   3.1.2 นางนฤมล  มุสิเกต ุ         กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.1/1 
นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมการ 
นายกิตติคุณ  จันทโมคา กรรมการ 

ม.1/2 
นายจาตุรนต์  มหากนก กรรมการ 
นางอริสา  ถนอมเล็ก กรรมการ 

ม.1/3 
นางจิดาภา  สุริยันต ์ กรรมการ 
นางสาวกาญจนา  กรีธาธร กรรมการ 
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ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.1/4 
นายสุภวัชร  ชาติการุณ กรรมการ 
นายจีรพงศ์  เกิดธูป กรรมการ 

ม.1/5 
นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล กรรมการ 
นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน กรรมการ 

ม.1/6 
นางสาวปราณี  พรมติ๊บ กรรมการ 
นายสมพร  ชยัวงษ์ กรรมการ 

ม.1/7 
นางสาวธารทิพย์  เขินค า กรรมการ 
นายไพฑูรย์  โพธ์ิพยัคฆ ์ กรรมการ 

ม.1/8 
นางนฤมล  มุสเิกต ุ กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า กรรมการ 

ม.1/9 
นางสาวอ าไพ  พาโคกทม กรรมการ 
นางสาววิไลพร  จอมพล กรรมการ 
นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์ กรรมการ 

ม.1/10 
นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ กรรมการ 
นางสาวสุธิดา  ไชยโย กรรมการ 

 
3.2 คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 

   3.2.1 นางสาวศิริลักษณ ์ เพง็ถมยา        ประธานกรรมการ 
   3.2.2 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง        กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.2/1 
นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา กรรมการ 
นางสาวยุวดี  เสือใหญ่ กรรมการ 

ม.2/2 
นางสาวนันธิดา  ทวีโชคมีทรพัย ์ กรรมการ 
นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ กรรมการ 
นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน ์ กรรมการ 

ม.2/3 
นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ ์ กรรมการ 
นายปิยพฤฒิ  จิรานนธ ์ กรรมการ 

ม.2/4 
นายอัครวัฒน์  ยอแสง กรรมการ 
นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์ กรรมการ 

ม.2/5 
นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ ์ กรรมการ 
นางกัลยา  ม่วงมั่น กรรมการ 

ม.2/6 
นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง กรรมการ 
นายทรงพรต  เชื้อภัคดี กรรมการ 

ม.2/7 
นางสาวปณยา  แพร่เจรญิวฒันา กรรมการ 
นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม กรรมการ 

ม.2/8 
นายสาววิชชุดา  สมจิตร กรรมการ 
นายจิรกฤต  ยศประสิทธิ์ กรรมการ 
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ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.2/9 
นายประชาธิป  ใจกล้า กรรมการ 
นางสาววรางคณา  ชาวน่าน กรรมการ 

ม.2/10 
นางสาวศุภร  แซ่ลู่ กรรมการ 
นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา กรรมการ 

 
  3.3 คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.3 
   3.3.1 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์       ประธานกรรมการ 
   3.3.2 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์       กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.3/1 
นายภูมินทร์  เกิดศร ี กรรมการ 
นางสาวชุติภรณ์  ทศันกิจ กรรมการ 

ม.3/2 
นางปราณี  วีระหงส์ กรรมการ 
นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น กรรมการ 

ม.3/3 
นายสมชาย  คงเสน่ห ์ กรรมการ 
นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนศร ี กรรมการ 

ม.3/4 
นางสาวนิตติยา  แก้วนก กรรมการ 
นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ กรรมการ 

ม.3/5 
นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ กรรมการ 
นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกลู กรรมการ 

ม.3/6 
นางสาวพัชรินทร์  สายสังข ์ กรรมการ 
นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสด์ิ กรรมการ 

ม.3/7 
นางสาวอัจฉรา  ทองทา กรรมการ 
นางจิราภรณ์  วราชุน กรรมการ 
นายณภัทร  คชรัตน์ กรรมการ 

ม.3/8 
นางนัดธิดา  นวลศรี กรรมการ 
นางขันทอง  ทองน้อย กรรมการ 

ม.3/9 
นายอ านาจ  สิงห์ทอง กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  สรสวสัดิ์ กรรมการ 

ม.3/10 
นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ ์ กรรมการ 

 
3.4 คณะกรรมกำรจ ำท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 

   3.3.1 นายนวเรศ  แสนคุม้       ประธานกรรมการ 
   3.3.2 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ ์      กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.4/1 
นางสาวอัจฉรา  ภัคดีรัตนภาคย ์ กรรมการ 
นายนวเรศ  แสนคุ้ม กรรมการ 
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ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.4/2 
นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก กรรมการ 

ม.4/3 
นายคมสัณห์  จันสอน กรรมการ 
นางสาวเบญจมาภรณ์  บุษนาค กรรมการ 

ม.4/4 
นางสาวศศิธร  นามไธสง กรรมการ 
นางสาวสุภาลัย  สายค าภา กรรมการ 

ม.4/5 
นางศรัญย์รัตน์  แก้ววิมล กรรมการ 
นายอมรรัตน์  มาฬมงคล กรรมการ 

ม.4/6 
นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่ กรรมการ 
นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ ์ กรรมการ 

ม.4/7 
นายทองฉัตร  ไรนุ่น กรรมการ 
นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 

ม.4/8 
นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์ กรรมการ 
นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง กรรมการ 

ม.4/9 
นางสาวตวงศรณ์  องอาจ กรรมการ 
นายสัญชัย  วชัรพรรณ กรรมการ 

ม.4/10 
นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ ์ กรรมการ 
นายปณีต  จิตต์นุกุลศิร ิ กรรมการ 

 
3.5 คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.5 

   3.5.1 นางสาวภาพมิล  ฐานะ       ประธานกรรมการ 
   3.5.2 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง       กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.5/1 
นายรุ่งโรจน์  สมนิล กรรมการ 
นายไกรสร  หม้อแหละ กรรมการ 

ม.5/2 
นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม กรรมการ 
นางสาววิภาดา  คล้ายนิ้ม กรรมการ 

ม.5/3 
นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 
นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล กรรมการ 

ม.5/4 
นางสาวสุภาพร  งาเฉลา กรรมการ 
นางมาลิน  จันทร์แสง กรรมการ 

ม.5/5 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น กรรมการ 
นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ กรรมการ 

ม.5/6 
นางสาววิชุดา  บุญเทียม กรรมการ 
นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์ กรรมการ 

ม.5/7 
นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง กรรมการ 
นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์ กรรมการ 
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ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.5/8 
นางสาวภาพิมล  ฐานะ       กรรมการ 
นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ กรรมการ 

ม.5/9 
นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ ์ กรรมการ 

ม.5/10 
นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ กรรมการ 
นายเลอพงศ์  จันสีนาก กรรมการ 

ม.5/11 
นางสาวชเนตตี  เมืองมูล กรรมการ 
จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน กรรมการ 

 
3.6 คณะกรรมกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ม.6 

   3.6.1 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ    ประธานกรรมการ 
   3.6.2 นางสาววิชุดา  อินไผ่    กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น รำยชื่อครูที่ปรกึษำโครงงำน ต ำแหน่ง 

ม.6/1 
นาวสาวอุบล  บุญช ู กรรมการ 
นายอนันต์  สุโพธ์ิ กรรมการ 

ม.6/2 
นายเรวัฒน์  นกสว่าง กรรมการ 
นายมิติ  โอชสานนท ์ กรรมการ 

ม.6/3 
นาวสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทไพบูลย ์ กรรมการ 
นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์ กรรมการ 

ม.6/4 
นางสาวศากุน  เทียนทอง กรรมการ 
นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ กรรมการ 

ม.6/5 
นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์ กรรมการ 
นายปรมินทร์  เสมอภพ กรรมการ 

ม.6/6 
นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  กองจินดา กรรมการ 

ม.6/7 
นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ ์ กรรมการ 
นายเจนภพ  มณีพงษ์ กรรมการ 

ม.6/8 
นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ     กรรมการ 
นางสาวอรทัย  จันทรังษ ี กรรมการ 

ม.6/9 
นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี กรรมการ 
นางสาวนฤมล  เจรญินาว ี กรรมการ 

ม.6/10 
นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต กรรมการ 
นายเกตุ  โพธ์ิน้อย กรรมการ 
นายวรกุล  นนทรักส ์ กรรมการ 

ม.6/11 
นางสาววิชุดา  อินไผ ่ กรรมการ 
นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธ์ิ กรรมการ 
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 4.  คณะกรรมกำรรวบรวมโครงงำนคุณธรรม ระดับห้องเรียน  ท าหน้าที ่รวบรวมโครงงาน
คุณธรรม ระดบัห้องเรียน ในแต่ละระดับชั้น ประเมินผลการด าเนินโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
ประกอบไปด้วย 

4.1  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
4.2  นางสาวจันทมาศ  บัวจนัทร์  รองประธานกรรมการ 
4.3  นายอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมการ 
4.4  นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการ 

    4.4  นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ ์  กรรมการ 
    4.5  นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนศรี  กรรมการ 
    4.6  นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
    4.7  นางสาวนิตติยา  แก้วนก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด าเนนิกิจกรรมต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลต่อทางราชการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
     ว่าที่ร้อยตร ี

 (ญาณพัฒน ์ ศิริปิติสานติ)์ 
         รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


