
 
 

                                                       
ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินติบำงเขน 

ที่ ๒๒๒ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกวดโครงงำนคุณธรรม 

 

                ด้วยงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน  ได้ด ำเนินกำรให้นักเรียนทุกห้องเรียน
จัดท ำโครงงำนคุณธรรม ตำมกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำ และกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ ๒. ปลูกฝังและส่งเสริมกำรท ำควำมดีผ่ำนกำรท ำโครงงำนและ
น ำเสนอผลงำนโครงงำนคุณธรรมของห้องเรียน โดยจะมีกำรจัดประกวดโครงงำนคุณธรรมของทุกห้องเรียนตำมคณะสี 
ทั้ง ๕ คณะสี ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๔.๓๐ น. ณ ลำนอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย์ เพื่อคัดเลือก
โครงงำนดีเด่นของคณะสใีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๑ โครงกำร และโครงงำนดีเด่นของงคณะสีในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ๑ โครงกำร และคัดเลือกโครงงำนดีเด่นในระดับโรงเรียนต่อไป 
              เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมำตรำ ๒๗(๔)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยนิติกร  ระดม   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 

  ๔. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 

๕. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
 

๒. คณะกรรมการด าเนนิงาน 
๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำร 

๔. นำงสำวธดิำมำศ สิงห์ธวัช   กรรมกำร 

๕. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 

๖. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมกำร 

๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  กรรมกำร 
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๘. นำงพนิดำ  สำระรักษ์  กรรมกำร  
๙. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   กรรมกำร  
๑๐. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   กรรมกำร 

๑๑. นำงเพียงใจ   พรหมเทศน์  กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสดิ์  กรรมกำร 

๑๓. นำงศิริพร   เวชภูติ   กรรมกำร 

๑๔. นำงมำรศรี    อนันทคุณ  กรรมกำร 

๑๕. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์  กรรมกำร 

๑๖. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล  กรรมกำร 

๑๗. นำงสำวจุติกำญจน์  สุวรรณธำดำ  กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมกำร 

๑๙. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์  กรรมกำร 

๒๐. นำงจิรฐำ   แก้วทรงพล  กรรมกำร 

๒๑. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ์  กรรมกำร 

๒๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  กรรมกำร 

๒๓. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง  กรรมกำร 

๒๔. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก  กรรมกำร 

๒๕. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  กรรมกำร 
๒๖. นำงเบญจมำศ  อินทรชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ก ำหนดรูปแบบ วำงแผน กำรด ำเนินงำนและรปูแบบงำนให้เหมำะสม 
๒. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ 

   ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยตำ่งๆ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายตดัสินการประกวดโครงงานคุณธรรมของคณะสี 
    คณะสีสุพรรณิการ์(สเีหลือง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
๑. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย    
๒. นำงสำววำสนำ  ศรีวิริยำนุภำพ   
๓. นำงสำวภัทรสดุำ   หนองกก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นำงรัถญำ    ค ำแพง 
๒. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง 
๓. นำงสำวทศรัตณ ์ สุวรรณรัตน ์
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  คณะสีปาริชาต (สีแดง) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

๑. นำงแก้วใจ   เหมือนอินทร์   
๒. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน ์  
๓. นำยพงศ์นท ี  คงถำวร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นำงสำวจตรุพร  มำลำรตัน ์
๒. นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ ์
๓. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว 
 

คณะสีการเวก (สีเขียว) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

๑. นำงสำวจุตกิำญจน ์ สุวรรณธำดำ   
๒. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย  
๓. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล 
๒. นำงธนดิำ    กุรุพินทพ์ำณิชย ์
๓. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี 
 

คณะสทีองกวาว (สีแสด) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

๑. นำงเพียงใจ    พรหมเทศน์   
๒. นำงวริิสำ   ปัญญะโส 
๓. นำงสำวเกศกนก    โพธิสวัสดิ์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นำงปนัดดำ   บุญตำนนท์ 
๒. นำงมัณฑนำ   ฟักขำว 
๓. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ 

 

คณะสอีินทนิล (สีฟ้า) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

๑. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ ์   
๒. นำงจริฐำ    แก้วทรงพล 
๓. นำงสุธำดำ   ศิริกุล 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช 
๒. นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ 

หน้าที ่ ๑. ประเมินการน าเสนอโครงการ การจัดรูปแบบโครงงานตามเกณฑ์การประเมิน 
๒. การตดัสินผลโครงงานคุณธรรมดีเด่นของคณะสีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ โครงการ                

              และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ โครงงาน 
๓. รวบรวมผลการตัดสินของคณะสี 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
    ๔.๑ งานอาคารสถานที ่

   ๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  ประธานกรรมการ  
  2. นายอนุรธุ  เจือจันทร ์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายเสน่ห์   ธิอาจารย ์  กรรมการ 
  4. นายอนันต ์  พุ่มพันธว์งศ ์  กรรมการ 
  5. นายพงศธร  อารีพันธุ์   กรรมการ 

6. นายธรีณ ์  จันทิภานุวัฒน ์  กรรมการ 
  7. นายพรียุทธ  บรรเทาวงษ ์  กรรมการ 
  8. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ  กรรมการ 
  9. นางศิริพร  เวชภูต ิ   กรรมการ 
  10. นางฝนทพิ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
  10. นางนิลวรรณ กองเงิน   กรรมการ 
  11. นางสังวาลย ์ ยรรยงค ์  กรรมการ 
  12. นางภาวนา  จึงตระกูล  กรรมการ 
  13. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. จัดสถานที่บริเวณเวทแีละบริเวณลำนอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย ์
  ๒. จัดท ำป้ำยตวัอักษรหน้ำเวที 

 

กำรประกวดโครงงำนคณุธรรม 
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

๒ กันยำยน ๒๕๖๒ 
 

 

  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๒ งานประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม 
                     ๑. นางสาวลวติรา วรวาท   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
  ๔. นางสาวกานต์ธรีา บางเขียว  กรรมการ 
  ๕. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจตรุพร มาลารตัน ์  กรรมการ 
  ๗. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการ 
  ๘. นางสาวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมการ 
  ๙. นางสาวอภิญญา ข าอินทร ์  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวบณุฑรกิา จุลวาทิน  กรรมการ 
  ๑๑. นายอนุรกัษ ์ สวัสด ี   กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่ ๑. ประดับตกแต่งสถานที่ 

 ๒. ประสานงานฝา่ยสถานที่ และผู้รับผิดชอบในการจดังานประกวดโครงงานคุณธรรม 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร 
๑. นางจติติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ  
๒. นางสุธาดา  ศิริกุล   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน ์  กรรมการ 
๔. นายพงศ์นท ี  คงถาวร   กรรมการ 
๕. นายจารพุงศ ์  กวางษ ี   กรรมการ 
๖. นางสาวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรในประกวดโครงงำนคุณธรรม 
  ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝำ่ยตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมการโสตทศันศึกษา 
๑. นำยจำรพุงศ ์  กวำงษ ี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยส ำพันธุ ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. บันทึกภำพตลอดกำรจัดกิจกรรม 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงพนดิำ  สำระรกัษ์  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสดิ์  กรรมกำร 
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   ๔. นำงสำวภัทรสดุำ  หนองกก  กรรมกำร 
   ๕. นำงสำวกำนต์ธรีำ บำงเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. จดัท ำแบบประเมินผล 

   ๒. เก็บรวบรวมแปลผลข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรม       

   ๓. สรุปผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง  
   ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัตหิน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๘  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒           
 
                     

                                                                
(นำยชวิศ   จิตปุณยพงศ์) 

    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 
 

        

 
 


