
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่ 321/2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม)  
และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 

  

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือ
ชี้แจงความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวปฏิบัติต่างๆ  โครงการ iSchool ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ  เนื่องจากมี
ผู้ปกครองบางท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
รัชดา จึงก าหนดจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 และจะด าเนินการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมกัน  ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เวลา 07.30 - 12.00 น.  เพ่ือชี้แจงความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวปฏิบัติต่างๆ  โครงการ iSchool 
ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ และหารือข้อราชการกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559           
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดาและห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ตามล าดับ  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
1.5 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแล  แก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2.2 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  รองประธานกรรมการ 
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2.3 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ  
2.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
2.5 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
2.6 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
2.7 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
2.8 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
2.9 นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการ 
2.10 นายเกต ุ โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.11 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
2.12 นางสาววรางคณา ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นายธิติ  ด ารงคงชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที่   
1.  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง(เพ่ิมเติม)และประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย            

ตั้งแต่ระดับโรงเรียน  ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559 ตามล าดับ                 
ณ หอประชุมโรงเรียน 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.  คณะกรรมการสถานที ่ ประกอบด้วย 
3.1 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธาน 
3.2 นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
3.3 นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
3.4 นายสมคิด  สง่างาม  กรรมการ 
3.5 นายวิเชียร  สังขพงษ์  กรรมการ 
3.6 นายวีระชัย  น้ าพระหัส  กรรมการ 
3.7 นายสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมการ 
3.8 นายอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมการ 
3.9 นายวินัย  ออกแมน   กรรมการ 
3.10 นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่ 
  1.  จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชา , เก้าอ้ีรับแขกของประธาน, เก้าอ้ีครู, 
       เขียนป้ายเวที, ประดับเวท,ี ถ่ายรูปและเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน           
       จัดเก้าอ้ีให้ผู้ปกครองนั่ง   จ านวน 400 ตัว 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 3 
 4.  คณะกรรมการพิธีกร ประกอบด้วย 

4.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธาน 
4.2 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 

 ท าหน้าที ่ เป็นพิธีกรในการด าเนินงาน 
 

 5.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน   ประกอบด้วย 
  ระดับชั้น ม.1 

1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     
2. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 

  ระดับชั้น ม.2 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
2. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 

  ระดับชั้น ม.3 
1. นางสมคิด  ลอยฟ้า  
2. นางจิราภรณ์  วราชุน 

    ระดับชั้น ม.4 
1.  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย 
2.  นางสาวเเรกรัก  บุญอยู่ 

  ระดับชั้น ม.5 
1. นางมาลิน  จันทร์แสง 
2. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน 

  ระดับชั้น ม.6 
1. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ 
2. นายเรวัตต์  นกสว่าง 

 ท าหน้าที่ 
1. รับลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   

เวลา 07.30 – 08.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล 
2. เมื่อรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยน ารายชื่อส่งครูสมคิด  ลอยฟ้า 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 7.  คณะกรรมการดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

7.1 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  ประธาน 
7.2 นายสมคิด  สง่างาม  กรรมการ 
7.3 นายวิเชียร  สังขพงษ์  กรรมการ 
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7.4 นายวีระชัย  น้ าพระหัส  กรรมการ 
7.5 นายสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมการ 
7.6 นายอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมการ 
7.7 นายวินัย  ออกแมน   กรรมการ 
7.8 นายยงยุทธ  สุขส าราญ  กรรมการ 
7.9 นายธิติ  ด ารงคงชื่น  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   7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  รับลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง ม.1 – ม.6 ณ สนามบาสเกตบอล 
เวลา 08.00 – 10.00 น.  พบผู้อ านวยการโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน 
 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  รับลงทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ณ ห้อง 

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
เวลา 10.30 – 11.40 น.  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมสมาคม 

ผู้ปกครองและครูฯ 
 
 
 
 
 


