
 1 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 009/2559 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดักำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( Meeting  Classroom ) 
-------------------------------------------------------- 

     
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ( Meeting  Classroom )

เพื ่อ ให ้คร ู ผู ้ปกครองและน ัก เร ียนม ีส ัมพ ันธ ์ภำพที ่ใกล ้ช ิดก ัน  เก ิดควำมร ่วมม ือ ในกำรด ูแลช ่วย เหล ือ                    
นักเรียนและเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวม ดังนั้น
โรงเรียนก ำหนดประชุมในวันอำทิตย์ที่  17  มกรำคม พ.ศ.2559  ระดับ ม.ต้น ภำคเช้ำ เวลำ  08.00 – 12.00  น. 
ระดับ ม.ปลำยภำคบ่ำยเวลำ  12.00 – 16.30 น.เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินงำนดังนี้  
  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1.1 นำยเลิศศลิป ์   รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยรัตนะ     บัวรำ    กรรมกำร 
1.3 นำยโกวิท     มำตย์สำลี   กรรมกำร 
1.4 นำยสันทัศน์    น้อยเพ็ง   กรรมกำร 
1.5 นำงสำวธัญญวรรณ   แจ่มจ ำรัส   กรรมกำรและเลขำนุกำร      

หน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้กำรประชุมผู้ปกครองด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 
2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1.1  นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
2.1.2  นำงขวัญตำ   ปฏิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3  นำงสำวปณยำ    แพร่เจริญวัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร  
2.1.4  นำงสำวสวิล ี   บุญวัฒน ์  กรรมกำร  
2.1.5  นำงสำววิชุดำ   บุญเทียม  กรรมกำร 
2.1.6  นำงสำววำสนำ  จันทรำช   กรรมกำร  
2.1.7  นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.8  นำงสำวกชพร   อำรัชกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.1.9  นำงสำวพัชรำ   ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  1. วำงแผน ก ำหนดขั้นตอน สถำนที่และบุคลำกร  กำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน           
    ( Meeting  Classroom ) 
2. ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ ควบคุมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
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4. จัดเตรียมขอ้มูลผลกำรเรยีนกลำงภำคเรียนที่ 2/2558  
5. เตรียมรำยชื่อนักเรียน ชั้นม.1 – ม.6 ส ำหรับลงทะเบียน 
6. เตรียมป้ำยแนะน ำหน้ำห้อง 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
3. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง 

3.1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.1 
1. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.1/1 นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมกำร  
171 

 นำยปณตี  จิตต์นุกุลศิริ กรรมกำร  
ม.1/2 นำยทองฉัตร ไรนุ่น กรรมกำร  

172 
 นำยวสุ หวังสุข กรรมกำร  

ม.1/3 นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ กรรมกำร  
173 

 นำงอมรรัตน ์ มำฬมงคล กรรมกำร  
ม.1/4 นำยกิตติคุณ จันทะโมคำ กรรมกำร  

174 
 นำงสำวศันสนีย ์ เหลืองประภำศิริ กรรมกำร  

ม.1/5 นำงวันทนำ แดงประเสริฐกลุ กรรมกำร  
175 

 นำงสำวรัตนำนุสรณ ์  ครองศักด์ิ กรรมกำร  
ม.1/6 นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ กรรมกำร  

161 
 นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต กรรมกำร  

ม.1/7 นำงสำวอ ำไพ พำโคกทม กรรมกำร  
162 

 นำงสำวนำถพร มูลจันทร ์ กรรมกำร  
ม.1/8 นำยอุดม จิรกิตตยำกร กรรมกำร  

163 
 ว่ำที่ ร.ต. อภิลักษณ์ ช ำนำญฤทธิ์ กรรมกำร  

ม.1/9 ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร์   ตั้งโสภณ กรรมกำร  
164 

 นำงสำวนิ่มนวล เกตุจันทร ์ กรรมกำร  
ม.1/10 นำงนฤมล   มุสิเกตุ กรรมกำร  

153 
 นำงสำวศุภร แซ่ลู ่ กรรมกำร  
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3.2 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.2 
1. นำงสำวศิริลักษณ์   เพ็งถมยำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจำรุนิภำ   ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.2/1 นำยประชำธิป ใจกล้ำ กรรมกำร 
232 

 นำยธนวิทย์ วิกระยิน กรรมกำร 
ม.2/2 นำงสำวณัฐณิชำ บุญเกต ุ กรรมกำร 

233 
 นำงสำวธำรทิพย ์ เขินค ำ กรรมกำร 

ม.2/3 นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ กรรมกำร  
234 

 นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมกำร  
ม.2/4 นำยทรงพรต เชื้อภักดี กรรมกำร  

241 
 นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์ กรรมกำร  

ม.2/5 นำงสำวจุฑำรัตน์ อนันต์ กรรมกำร  
242 

 นำงสำวสุภำวด ี สอำดดิษฐ์ กรรมกำร  
ม.2/6 นำงสำววิจิตรำ รอดหยู กรรมกำร  

243 
 นำงกัลยำ ม่วงมั่น กรรมกำร  

ม.2/7 นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ กรรมกำร  
244 

 นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์ กรรมกำร  
ม.2/8 นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ กรรมกำร  

151 
 นำงสำวยุวดี เสือใหญ ่ กรรมกำร  

ม.2/9 นำงสำวทิพรสย์ ระโหฐำน กรรมกำร  
152 

 นำยวสวัตต์ิ ขำยของ กรรมกำร  
ม.2/10 นำงสำวอรทัย จันทรังษี กรรมกำร  

154 
 นำงสำวปรำรถนำ ประสิทธิ์สุวรรณ กรรมกำร  

 
3.3 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.3 

1. นำงสมคิด    ลอยฟ้ำ           ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวเนำวรัตน์   อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.3/1 นำงสมคิด ลอยฟ้ำ กรรมกำร 
341 

 นำงสำวเนำวรัตน ์ อินทวงษ์ กรรมกำร 
ม.3/2 นำงสำวสุภำพร     งำเฉลำ กรรมกำร 

342 
 นำงพรทิพย์                   ปกินะโม กรรมกำร 

ม.3/3 นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี กรรมกำร 
343 

 นำงสำวพูนศรี สร้อยเสน กรรมกำร 
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ระดับ 
ชั้น 

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง ระดับ ชัน้ 

ม.3/4 นำงปรำณี วีระหงส์ กรรมกำร 
344 

 นำงมัณฑนำ        เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมกำร 
ม.3/5 นำยสมชำย คงเสน่ห ์ กรรมกำร 

345 
 นำงสำวกชพร อำรัชกุล กรรมกำร 

ม.3/6 นำงสำวอัจฉรำ ทองทำ กรรมกำร 
346 

 นำยสุริวิพัฒน ์ ปะวะเค กรรมกำร 
ม.3/7 นำงสำวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมกำร 

347 
 นำยพลวิเดช  ดนัยดุริยะ กรรมกำร 

ม.3/8 นำงจิรำภรณ์ วรำชุน กรรมกำร  
348  นำงสำวเจนจิรำ            สรสวัสดิ ์ กรรมกำร 

ม.3/9 นำยเลิศชัย เกตุพิทยำ กรรมกำร 
336 

 นำยอ ำนำจ สิงห์ทอง กรรมกำร 
ม.3/10 นำงสำวประภำกร กรรเจียกพงษ์ กรรมกำร 

155 
 นำยนิพนธ์           แสงทอง กรรมกำร 

 
3.4 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.4 

1. นำงสำวสิวลี            บุญวัฒน ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวทำรินทร์      นำคสร้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.4/1 นำงขวัญตำ   ปฏิเวธวิทูร กรรมกำร 
161 

 นำงสำวสุพัตรำ  ศิริพัฒน ์ กรรมกำร 
ม.4/2 นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก กรรมกำร 

162 
 นำงสำววันทนำ กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 

ม.4/3 นำงสำวอุบล บุญชู กรรมกำร 163 
ม.4/4 นำยนวเรศ เสนคุ้ม กรรมกำร 164 
ม.4/5 นำงศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล กรรมกำร 

165 
 นำงสำวศศิธร นำนไธสง กรรมกำร 

ม.4/6 นำงสำวทำรินทร์ นำคสร้อย กรรมกำร 166 
ม.4/7 นำงสำวปำรวี วงศ์ปัดแก้ว กรรมกำร 171 
ม.4/8 นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย ์ กรรมกำร 

172 
 นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง กรรมกำร 

ม.4/9 นำงสำวสิวลี                  บุญวัฒน ์ กรรมกำร 173 
ม.4/10 นำงสำวตวงศรณ์ องอำจ กรรมกำร 174 
ม.4/11 นำงณัฐนันท์ รัมมะเดช กรรมกำร 

175  นำยไกรสร หม้อแหละ กรรมกำร 
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3.5 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.5 
1. นำงมำลิน   จันทร์แสง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงดวงเดือน  คงสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ระดับ ชัน้ 

ม.5/1  นำยมโนธรรม            ทองมหำ กรรมกำร 
151 

  นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์ กรรมกำร 
ม.5/2  นำยเรวัตต์ นกสว่ำง กรรมกำร 152 
ม.5/3  นำงสำวมนัสภรณ ์ แก้วตำ กรรมกำร 153 
ม.5/4  นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง กรรมกำร 

154  นำยปรมินทร ์ เสมอภพ กรรมกำร 
ม.5/5  นำงสำววิภำดำ คล้ำยนิ่ม กรรมกำร 232 
ม.5/6  นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์ กรรมกำร 233 
ม.5/7 นำยสิริชัย โชติกมณิย์ กรรมกำร 

234 
  นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์ กรรมกำร 

ม.5/8 นำงดวงเดือน คงสุข กรรมกำร 
241 

 นำยวิรัตน์               เปลี่ยมไธสง กรรมกำร 
ม.5/9 นำยกีรติ   ศุภภัคว์รุจำ กรรมกำร 

242 
 นำงสำวมุกระวี สุยะระ กรรมกำร 

ม.5/10 นำยเลอพงศ์ จันสีนำก กรรมกำร 
243  นำยศรัณยภัทร ชุมวรรณศร ี กรรมกำร 

ม.5/11 นำงมำลิน   จันทร์แสง กรรมกำร 244 
  
 3.6 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.6 

1. นำงสำวจันทมำศ    บัวจันทร์     ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวศำกุน    เทียนทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

ระดับ 
ชั้น   

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.6/1 นำงสำวศำกุน เทียนทอง กรรมกำร 333 
ม.6/2 นำยเจนภพ มณีพงษ ์ กรรมกำร 

334 
 นำงสำวสิริรัตน ์ รักพงษ์ กรรมกำร 

ม.6/3 นำงอุรำวรรณ ตั้งโสภณ กรรมกำร 335 
ม.6/4 นำงสำวฮำดีหม๊ะ แวดะสง กรรมกำร 

336 
 นำยอัครวัฒน ์ ยอแสง กรรมกำร 

ม.6/5 นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์ กรรมกำร 341 
ม.6/6 นำงสำวแรกรัก บุญอยู่ กรรมกำร 342 
ม.6/7 นำงสำวชญำนี วจนะศิริ กรรมกำร 343 
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ระดับ 
ชั้น 

รายชื่อครูที่ปรกึษา ต าแหน่ง ห้อง ระดับ ชั้น 

ม.6/8 นำงสำววิชุตำ อินไผ ่ กรรมกำร 344 
ม.6/9 นำงสำวจัตตำรีย์ เดชเจริญ กรรมกำร 

345 
 นำงสำวปฏิมำ อัมพะเสวต กรรมกำร 

ม.6/10 นำยเกตุ โพธ์ิน้อย กรรมกำร 
346 

 นำงสำวธนกำนต์ สีใหม ่ กรรมกำร 
ม.6/11 นำงทัศนำร ี อ่อนสุข กรรมกำร 

347  นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร กรรมกำร 
หน้าที่  1. เตรียมรำยชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ส ำหรับรับลงทะเบียน 

2. รับลงทะเบียน วันเสำรท์ี่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2559  ตำมห้องเรียนที่ก ำหนด 
3. น ำรำยช่ือผู้ปกครองที่ลงทะเบียน หมำยเลขโทรศัพทม์ือถือของผู้ปกครองและข้อมูลควำมเกี่ยวข้อง 

              กับนักเรียน (บิดำ,มำรดำ,ลุง,ป้ำ ฯลฯ) สรุปส่งรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
4. ประชุมกับผูป้กครองนักเรียนในช้ันเรียนและใหค้ ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. คณะกรรมการจัดท าใบบนัทึกผลการตดัคะแนนนักเรยีน 

4.1 นำงสมคิด    ลอยฟ้ำ   ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยสุวิทวสั    หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร   
4.3 นำงสำวศริิลักษณ ์   เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
4.4 นำงสำวสวิลี                   บุญวัฒน ์  กรรมกำร 
4.5 นำงมำลิน      จันทร์แสง  กรรมกำร 
4.6 นำงสำวจันทมำศ   บัวจันทร์  กรรมกำร 
4.7 นำยธิต ิ    ด ำรงคงช่ืน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.8 นำงสำววรำงคณำ   ชำวน่ำน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
4.9 นำยชยกฤต    ค ำเมืองคุณ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  1. เตรียมใบบนัทึกผลกำรตัดคะแนนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ส ำหรับรับลงทะเบียน 
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
5. คณะกรรมการประสานที่จอดรถ 

  5.1 นำยพีรพงษ์    ดำระกะมำศ  ประธำนกรรมกำร 
 5.2 ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร์     ตัง้โสภณ  กรรมกำร 
 5.3 นำงสำวมนัสภรณ์     แก้วตำ   กรรมกำร 
 5.4 นำยสมชำย    คงเสน่ห ์  กรรมกำร 
 5.5 นำงสำวฉวีวรรณ     แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมกำร 
 5.6 นำยมำโนชญ์    มูลทรัพย ์  กรรมกำร 
5.7  นำยธนวิทย ์   วิกระยิน   กรรมกำร 
5.8  นำงสำวสุปรำณ ี   วรชินำ    กรรมกำร 
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5.9  นำงสำววรำงคณำ   ชำวน่ำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.10 นำยชยกฤต    ค ำเมืองคุณ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.11 นำยธิติ    ด ำรงคงช่ืน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  1. ประสำนที่จอดรถ 
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่

         6.1   นำยโกวิท     มำตย์สำลี   ประธำนกรรมกำร 
6.2   นำยเกตุ     โพธ์ิน้อย   รองประธำนกรรมกำร 
6.3   นำยอุดม     จิรกิตตยำกร   กรรมกำร 
6.4   นำยวิเชียร     สังขพงษ์   กรรมกำร 
6.5   นำยอดุลย์     พุทธขันธ์   กรรมกำร 
6.6   นำยสมทรง    ศุขะเนตร   กรรมกำร 
6.7   นำยมิ่ง     รำตรี    กรรมกำร 
6.8   นำยสมคิด     สง่ำงำม    กรรมกำร 
6.9   นำยวินัย     ออกแมน   กรรมกำร 
6.10 นำยเผด็จ     กลิ่นปำน   กรรมกำร 
6.11 นำยบุญทัน    แดงสะอำด   กรรมกำร 
6.12 นำยยงยุทธ    สุขส ำรำญ   กรรมกำร 
6.13 นำยประภำส    โตย่ิง    กรรมกำร 
6.14 นำยวีระชัย    น้ ำพระหัส   กรรมกำร 
6.15 นำยธวัช     สังขพงษ์   กรรมกำร 
6.16 นำยชัยวุฒ ิ    สังขพงษ์   กรรมกำร 
6.17 นำงพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมำก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.18 นำยประชำธิป   ใจกล้ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  1.  จดัติดป้ำยแนะน ำหน้ำห้องโฮมรูม 
  2.  จัดโต๊ะเก้ำอี้ในกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนให้เพียงพอ ( ตำมตำรำงที่ก ำหนด ) 
  3.  จัดท ำควำมสะอำดห้องและสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยสวยงำม 
  4.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
     7.1  นำยสันทศัน ์   น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
  7.2  นำงสำวนำตยำ       นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
  7.3  นำงนฤมล    มุสิเกต ุ   กรรมกำร 
  7.4  นำงสำวจันทมำศ   บัวจันทร์  กรรมกำร 
  7.5  นำงวันทนำ    แดงประเสริฐกลุ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  1. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเบิกค่ำใช้จ่ำยที่ไดร้ับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  และจัดท ำบัญชี 

    รำยจ่ำย  และค่ำใช้จ่ำย 
  2. สรุปรำยจ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม 
  3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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8  ฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์/ ภาพ / เสียง / แสง 
          8.1  นำยอุดม    จิรกิตตยำกร  ประธำนกรรมกำร 

8.2  นำยทรงพรต   เชื้อภักดี   กรรมกำร  
8.3  นำยวรวัฒน์    เพชรไกรศร ี  กรรมกำร 

          8.4  นำยสมพร    ชัยวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที่  1.  ถ่ำยภำพกำรประชุม ผู้ปกครอง ทุกระดับช้ัน ทั้งภำคเช้ำ  ภำคบ่ำย และน ำภำพถ่ำยมำจัดวำง 

     ลงใน MS word  จ ำนวน 5  แผ่น แผ่นละ 2 ภำพ ส่งที่ฝ่ำยประเมินผล 
  2.  เผยแพร่กำรประชุมในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  3.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 9. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ประกอบด้วย  
  9.1  ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร ์   ตั้งโสภณ   ประธำนกรรมกำร 
  9.2  นำยพีรพงษ์    ดำระกะมำศ   กรรมกำร 

  9.3  นำยทรงพรต   เชื้อภักดี   กรรมกำร 
9.4  นำยสุภวัชร    ชำติกำรุณ  กรรมกำร 
9.5  นำงสำวเจนจิรำ   สรสวัสดิ ์  กรรมกำร 
9.6  นำยธนวิทย ์   วิกระยิน   กรรมกำร 
9.7  นำยวิเชียร     สังขพงษ์   กรรมกำร 
9.8  นำยอดุลย์     พุทธขันธ์   กรรมกำร 
9.9  นำยสมทรง    ศุขะเนตร   กรรมกำร 
9.10 นำยมิ่ง     รำตรี    กรรมกำร 
9.11 นำยสมคิด     สง่ำงำม    กรรมกำร 
9.12 นำยวินัย     ออกแมน   กรรมกำร 
9.13 นำยวีระชัย    น้ ำพระหัส   กรรมกำร 
9.14 นำยยงยุทธ    สุขสำรำญ   กรรมกำร 
9.15 นำยประภำส    โตย่ิง    กรรมกำร 
9.16 นำยชยกฤต    ค ำเมืองคุณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9.17 นำยธิต ิ    ด ำรงคงช่ืน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9.18 นำงสำววรำงคณำ   ชำวน่ำน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     หน้าที่ 1.  ดูแลกำรจอดรถของผู้ปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย 
  2.  ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย 
  3.  ออกหนังสอืขอใช้สถำนที ่The Lord ในกำรจอดรถของผู้ปกครองเพ่ิมเติม 

4.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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10. ฝ่ายประเมินผล 
         11.1 นำงสำวนันทิดำ    ทวีโชคมีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 

11.2 นำงสำวกชพร   อำรัชกุล   กรรมกำร 
11.3 นำงสำวสิวลี   บุญวัฒน ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.4 นำงสำววิชุดำ   บุญเทียม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.5 นำงสำวพัชรำ   ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  1.  จัดท ำแบบประเมินกำรประชุม ให้สมำชิก กับเนื้อหำจำกกำรประชุม 
  2.  สรุปผล  ประเมินผล  รำยงำนผลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส ่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำง 
รำชกำรสืบไป 

            
สั่ง  ณ  วันที่   11   มกรำคม   พ.ศ.  2559 

 
 
 
                                                                   (นำยเลิศศลิป์  รัตนมุสิก) 

                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
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ตารางห้องรับลงทะเบียนและพบครูที่ปรึกษา 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ (เวลา 08.00 – 12.00 น.) 
ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง 
ม.1/1 171 ม.2/1 232 ม.3/1. 341 
ม.1/2 172 ม.2/2 233 ม.3/2 342 
ม.1/3 173 ม.2/3 234 ม.3/3 343 
ม.1/4 174 ม.2/4 241 ม.3/4 344 
ม.1/5 175 ม.2/5 242 ม.3/5 345 
ม.1/6 161 ม.2/6 243 ม.3/6 346 

ม.1/7 162 ม.2/7 244 ม.3/7 347 
ม.1/8 163 ม.2/8 151 ม.3/8 348 
ม.1/9 164 ม.2/9 152 ม.3/9 336 
ม.1/10 153 ม.2/10 154 ม.3/10 155 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เวลา 12.00 – 16.30 น.) 
ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง 

ม.4/1 161 ม.5/1 151 ม.6/1 333 
ม.4/2 162 ม.5/2 152 ม.6/2 334 
ม.4/3 163 ม.5/3 153 ม.6/3 335 
ม.4/4 164 ม.5/4 154 ม.6/4 336 
ม.4/5 165 ม.5/5 232 ม.6/5 341 
ม.4/6 166 ม.5/6 233 ม.6/6 342 
ม.4/7 171 ม.5/7 234 ม.6/7 343 
ม.4/8 172 ม.5/8 241 ม.6/8 344 
ม.4/9 173 ม.5/9 242 ม.6/9 345 
ม.4/10 174 ม.5/10 243 ม.6/10 346 
ม.4/11 175 ม.5/11 244 ม.6/11 347 

 
 

หมำยเหตุ.  1.  ให้คุณครทูุกท่ำนใส่เสื้อสีชมพูของโรงเรียน ในวันอำทิตย์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2559 
2.  เรื่องที่แจ้งผู้ปกครอง 

   2.1  ด้ำนกำรเรียน 
   2.2  พฤติกรรมของนักเรียน / ควำมประพฤติ 
   2.3  ปัญหำในด้ำนอื่น ๆ 

3.  ครูที่ปรึกษำรับ – ส่งคืนใบรับลงทะเบียน และแบบประเมิน ที่ห้องวิชำกำร ในวันอำทิตย์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2559 
 


