
 

 

 

 

 

 

                                                    ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                        ที่  141/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคณุธรรม 
                              ........................................................... 
 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรขับเคลื่อน 

โรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำงของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นกระบวนกำร 
ที่ต้องด ำเนินกำรทั้งผู้บริหำร คร ูนักเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของนักเรียนเป็นหลักให้โอกำสทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติพัฒนำโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ เพ่ือมุ่ง 
ให้โรงเรียนประสบผลส ำเร็จและเกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำคุณธรรมในโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยสมปอง ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงโรจณำ มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยยุทธนำ นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.12 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.๑3 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.๑4 นำงมณี ด้วงนิล ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมให้ด ำเนินไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย 

/2. คณะกรรมกำร… 
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

2.1 นำยจิตรภณ ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำยเฉลิมชัย พันแนบ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ กรรมกำร 
2.4 นำงดวงจันทร์  สิงห์โสภำ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ กรรมกำร 
2.5 นำยสรสชิ ขันตรีมิตร หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ กรรมกำร 
2.6 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กรรมกำร 
2.7 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ กรรมกำร 
2.8 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กรรมกำร 
2.9 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ กรรมกำร 
2.10 นำงสำวสวุรรณี ภู่ชัย รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 กรรมกำร 
2.11 นำยนิกร หล้ำน้อย หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำร 
2.12 นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำร 
2.13 นำงสำวเจริญ ผลฉัตร หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กรรมกำร 
2.14 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กรรมกำร 
2.15 นำงดำวรุ่ง   พรหมอินทร์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.16 นำงกัญญำ   หมื่นชนะ คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.17 นำงมณี ด้วงนิล คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที่ 
๑. นิเทศ ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนนโยบำยโรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำงมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)  

และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนหนองไผ่แบบกัลยำณมิตรในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือให้ 
กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ำย 

๒. ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะตำมควำมเหมำะสมกับคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน 
เกี่ยวกับแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยโรงเรียนคุณธรรม 

๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำมให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงำนต้นสังกัดได้รับทรำบต่อไป 
 

          ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่ำงสูงสุดและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 

สั่ง  ณ  วันที่  6  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

     (ลงชื่อ) 

                (นำงสำวอำรีรัตน์  ชรูวง) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


