
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 119/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดเลือกตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2560 
  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันเสาร์
ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 2) เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน  3) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียนในสถานศึกษา  4) เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อไป อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

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

 ท ำหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ไขปัญหาอุปสรรคและดูแลการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานกรรมการ 
2.5 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.6 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
2.7 นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการ 
2.8 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
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2.9 นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
2.10 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
2.11 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
2.12 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
2.13 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
2.14 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
2.15 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ ์ กรรมการ 
2.16 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
2.17 นางสาวภาพิมล  ฐานะ  กรรมการ 
2.18 นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
2.19 นางสาววิชุตา  อินไผ่  กรรมการ 
2.20 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการ 
2.21 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
2.22 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน  กรรมการ 
2.23 นายจตุรนต์ มหากนก  กรรมการ 
2.24 นายอ านาจ สิงห์ทอง  กรรมการ 
2.25 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
2.26 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
2.27 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.28 นายธิติ  ด ารงคงชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.29 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่   
1.  จัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
2.  ดูแลความเรียบร้อยและจัดหาอุปกรณ์การเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 3.  คณะกรรมกำรสถำนที ่ ประกอบด้วย 

3.1 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
3.3 นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมการ 
3.4 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
3.5 นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ท ำหน้ำที่ 
  1.  จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชา , เก้าอ้ีรับแขกของประธาน, เก้าอ้ีครู, 
       เตรียมโปรเจคเตอร์,เตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน บันทึกภาพและจัดเก้าอ้ีให้ผู้ปกครอง 

     นั่ง จ านวน 350 ตัว 
2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  คณะกรรมกำรพิธีกร ประกอบด้วย 
  4.1  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ  

4.2  นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท ำหน้ำที ่ เป็นพิธีกรในการด าเนินงาน 

 
 5.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน   ประกอบด้วย 
  ระดับชั้น ม.1 
     1.  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     
   2.  นางนฤมล  มุสิเกตุ 
  ระดับชั้น ม.2 

1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
2. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน 

  ระดับชั้น ม.3 
1. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ 
2. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  

    ระดับชั้น ม.4 
1. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
2. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์ 

  ระดับชั้น ม.5 
1. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ 

  ระดับชั้น ม.6 
1. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์  
2. นางสาววิชุตา  อินไผ่ 

 ท ำหน้ำที่ 
1. รับลงทะเบียนผู้ปกครองเครือข่าย  เวลา  09.15 – 10.00 น. 
2. เมื่อรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยน ารายชื่อส่งครูวรางคณา  ชาวน่าน 
3. ด าเนินการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
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4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 6.  คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
  6.1  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ประธานกรรมการ 
  6.2  นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 
 ท ำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดท าเล่มงานเสนอโรงเรียน 
 

 ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 


