
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่ 144/2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม)  
และการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 

  

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือชี้แจง
ความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวปฏิบัติต่างๆ  โครงการ SMS ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ และเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนั้น  เนื่องจากมีผู้ปกครองบางท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมใน
วันเวลาดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา จึงก าหนดจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้
ผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558  และจะด าเนินการประชุมผู้ปกครอง
เครือข่ายพร้อมกัน   ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.  เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  รัชดา  เพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อไป อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
  1.2  ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   กรรมการ 
  1.3  นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
  1.4  นายเผด็จ     อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการ 
  1.5  นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแล  แก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.1 นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
  2.2 ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
  2.4 นายเผด็จ     อุทุมสกุลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  2.5 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ  
  2.6 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
  2.7 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
  2.8 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
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  2.9 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
  2.10 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
  2.11 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 

2.12 ว่าที ่ร.ท. บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
  2.13 นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
  2.14 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
  2.15 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
  2.16 นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
  2.17 นางจิราภรณ์ วราชุน   กรรมการ 
  2.18 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
  2.19 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
  2.20 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  2.21 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.22 นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที่   

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง(เพ่ิมเติม)และเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย            
ตั้งแตร่ะดับชั้นเรียน จนถึงระดับโรงเรียน  ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 ตามล าดับ                 
ณ หอประชุมโรงเรียน 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.  คณะกรรมการสถานที่  ประกอบด้วย 
  3.1  นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  ประธาน 

3.2  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
  3.3  นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการ 
  3.4  นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการ 
  3.5  นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
 ท าหน้าที่ 
  1.  จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชา , เก้าอ้ีรับแขกของประธาน, เก้าอ้ีครู, 
       เขียนป้ายเวที, ประดับเวท,ี ถ่ายรูปและเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน           
       จัดเก้าอ้ีให้ผู้ปกครองนั่ง   จ านวน 350 ตัว 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  คณะกรรมการพิธีกร ประกอบด้วย 
  4.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย 
  4.2 นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
 ท าหน้าที ่ เป็นพิธีกรในการด าเนินงาน 
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 5.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน   ประกอบด้วย 
  ระดับชั้น ม.1 
     1.  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     
   2.  นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
  ระดับชั้น ม.2 

1. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา 
2. นางสาวอ าไพ พาโคกทม 

  ระดับชั้น ม.3 
1. นางสมคิด  ลอยฟ้า  
2. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 

    ระดับชั้น ม.4 
1. นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์  
2. นางจิราภรณ์  วราชุน 

  ระดับชั้น ม.5 
1. นางมาลิน  จันทร์แสง 
2. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์

  ระดับชั้น ม.6 
1. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ 
2. นายธิติ  ด ารงคงชื่น  

 ท าหน้าที่ 
1. รับลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง ม.1 – ม.6  เวลา 08.30 – 08.50 น.  
2. รับลงทะเบียนผู้ปกครองเครือข่าย  เวลา  09.15 – 10.00 น. 
3. เมื่อรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยน ารายชื่อส่งครูอ านาจ สิงห์ทอง 
4. ด าเนินการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 6.  คณะกรรมการรับเงินรายได้สถานศึกษา เงินสมาคมฯ และเงินค่าส่ง SMS  ประกอบด้วย 
  6.1  นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  ประธาน 
  6.2  นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
  6.3  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
  6.4  นางสาวศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการและเลขานุการ   
 ท าหน้าที่ 

1. รับเงินรายได้สถานศึกษา เงินสมาคมฯ และเงินค่าส่ง SMS  พร้อมออกใบเสร็จ 
2. เบิกเงินค่าท าการนอกเวลาให้กับข้าราชการครูและนักการภารโรงที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 7.  คณะกรรมการดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  7.1  นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  ประธาน 
  7.2  นักการภารโรงและยาม   กรรมการ 
  7.3  นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 
  1.  ท าหน้าที่ดูแลการจราจร  
  2.  ดูแลรักษาความปลอดภัย 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 8.  คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
  8.1  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
  8.2  นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
  8.3  นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดท าเล่มงานเสนอโรงเรียน 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   3  มิถุนายน  พ.ศ.2558 
 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 


