
 
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่ 192/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

************************************* 
  ด้วยโรงเรียนก ำหนดให้มีกำรจัดงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ในวันเสำร์ที่ 19 
สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.00 – 20.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ                             
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เครือข่ำยผู้ปกครอง ได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นก ำลังส ำคัญในกำรช่วยพัฒนำโรงเรียน              
2) เพ่ือสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีระหว่ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง                    
3) เพ่ือให้เครือข่ำยผู้ปกครอง ได้แสดงออกด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกๆ นั กเรียน  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรค
แรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
และมำตรำที่  27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 
 1.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยในกำรแต่งตั้ง โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ   ประกอบด้วย 

1. นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยโกวิท  มำตย์สำลี  กรรมกำร 
3. นำยสันทัศน์   น้อยเพ็ง  กรรมกำร 
4. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส กรรมกำร 

5. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 2.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท ำหน้ำที่วำงแผนกำรท ำงำน  เตรียมงำน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
เพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

1. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยโกวิท  มำตย์สำลี   กรรมกำร 
3. นำยสันทัศน์   น้อยเพ็ง  กรรมกำร 
4. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส กรรมกำร 

5. นำยพีรพงษ์   ดำระกะมำศ  กรรมกำร 
6. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ  กรรมกำร 
7. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร  
8. นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
9. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร 
10. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมกำร 
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11. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.  คณะกรรมกำรสถำนที่  ท ำหน้ำที่ จัดสถำนที่ เขียนป้ำยเวที แต่งเวที  เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในงำน              
วันเครือข่ำยผู้ปกครอง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  จัดโต๊ะ - เก้ำอ้ีส ำหรับประธำน  ผู้มำร่วมงำน จ ำนวน 160 ตัว   
คณะครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 20 ตัว  ประกอบด้วย 

1. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมคิด  สง่ำงำม   กรรมกำร 
3. นำยวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมกำร 
4. นำยวีระชัย น้ ำพระหัส  กรรมกำร 
5. นำยสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมกำร 
6. นำยอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมกำร 
7. นำยวินัย  ออกแมน   กรรมกำร 
8. นำยสมมำตร  แดงสะอำด  กรรมกำร 
9. นำยเลอพงศ์  จันสีนำก  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

4. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ท ำหน้ำที่รับลงทะเบียนผู้ปกครองเครือข่ำยที่เข้ำร่วมงำน ณ หอประชุม
โรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. นำยพีรพงษ์   ดำระกะมำศ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
3. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
4. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
5. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร 
6. นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
7. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำงสำววรำคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  ท ำหน้ำที่ต้อนรับและดูแลผู้ปกครองเครือข่ำยที่มำร่วมงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  จัดอำหำรว่ำงและดูแลควำมเรียบร้อย  ตลอดงำน  ประกอบด้วย 

1. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพีรพงษ์   ดำระกะมำศ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
4. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
5. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
6. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
7. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร 
8. นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
9. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมกำร 
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10. นำยจำตุรนต์  มหำกนก  กรรมกำร 
11. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
12. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำร 
13. นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำร 
14. นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร 
15. นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ  กรรมกำร 
16. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำร 
17. นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น   กรรมกำร 

6.  คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ  ท ำหน้ำที่ จัดเตรียม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงในพิธีกำร
ต่ำงๆ เตรียมคำรำโอเกะในช่วงกิจกรรมสังสรรค์  และบันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 

1. นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์  กรรมกำร 
3. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
4. นำยสมพร  ขัยวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท ำหน้ำที่  ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
3. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 8.   คณะกรรมกำรประเมินผล  ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
3. นำงสำววรำคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

  สั่ง   ณ   วันที่  8  สิงหำคม  พ.ศ. 2560 
 

 
     (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร   รัชดำ 
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ก ำหนดกำรวันเครือข่ำยผู้ปกครอง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
วันเสำร์ท่ี 19 สิงหำคม พ.ศ. 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 

12.00 น. ผู้ปกครองเครือข่ำยลงทะเบียน มำร่วมงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง’60 คร้ังที่ 1 ครูพีรพงษ์และคณะ 
13.00 น. พิธีเปิดงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง’60 ครั้งที่ 1 

 ผู้ปกครองเครือข่ำยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนฯ             
/ ชี้แจงรำยละเอียด  

 ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  

 นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ  
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กล่ำวรำยงำน               
วันเครือข่ำยผู้ปกครอง’60 คร้ังที่ 1 

 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  
กล่ำวเปิดงำนวนัเครือข่ำยผู้ปกครอง’60 คร้ังที่ 1 

 แนะน ำประวัติวิทยำกร 

ครูเกตุและคณะ 

13.15 น. กิจกรรมเครือข่ำยฯสัมพันธ์ ทีมวิทยำกร 

14.00 น. พัก...รับประทำนอำหำรว่ำง ครูศิริลักษณ์และคณะ 

14.15 น. กิจกรรมเครือข่ำยฯสัมพันธ์ (ต่อ) ทีมวิทยำกร 

16.30 น. เสร็จกิจกรรมเครือข่ำยฯสัมพันธ์  

18.00 น. กิจกรรมสังสรรค์ 

 พันโทสุพจน์  พิรำพิมพ์ 
ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง  ระดับโรงเรียน  
กล่ำวรำยงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   

 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  
กล่ำวเปิดงำนวนัเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   

ครูเกตุและคณะ 

20.00 น. ปิดงำน  

 
 


