
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงโรงยนเรรงยนอ ดุมอึกษาำั่นเำษำง  ง่ดมำ 
ทยง   ๒๖๐/๒๕๖๐ 

รงืงุโ  แร่โร่้โคณะษงงอษำงม ำรเิเโำเปงะดดอผู้ปษคงุโเ่ษรงยนเ แจษใบด ำงะรโิเบ ำงดโษำงึกษาำ 
และแจษรโิเรำอเรนบำนรงยนเฟงย ๑๕ ปี ุน่ำโอยคดณภำั ภำครงยนเทยง  ๒ ปีษำงึกษาำ  ๒๕๖๐ 

……………................................... 
 

               ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคมผ่านธนาคาร(Pay-in) และแจก
เงินตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการและมาตรา  ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ในวันเสาร์ที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และ    
วันอาทิตย์ที่ ๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้  
 ๑.  คณะษงงอษำงุ ำเวนษำง  
         ๑.๑  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก           ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายสันทัศน์               น้อยเพ็ง                     รองประธานกรรมการ 
                          ๑.๓  นายพีรพงษ ์               ดาระกะมาศ           รองประธานกรรมการ 

๑.๔  นายเกตุ                     โพธิ์น้อย                    รองประธานกรรมการ 
๑.๕  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการและเลขานุการ 

               หเ้ำทยง   ให้ค าปรึกษา แนะน า  ดูแลแก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  คณะษงงอษำงม ำรเิเโำเ 
 ๒.๑  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางมาลิน  จันทร์แสง  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นายสุวิทวสั  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ์  กรรมการ 
 ๒.๖  นายนวเรศ  เสนคุ้ม            กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา            กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวธัญมน           เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
 ๒.๙  นายประชาธิป  ใจกล้า            กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล            กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 



๒ 
 

 ๒.๑๒  นางมัณฑนา     เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
 ๒.๑๓  นายเกตุ            โพธิ์น้อย  กรรมการ 
 ๒.๑๔  นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
 ๒.๑๕  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์            กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๖  นางสาวจันทมาศ        บัวจันทร์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                หเ้ำทยง      

๑. วางแผน ก าหนดขัน้ตอน สถานที่และบุคลากรในการด าเนินงานแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา
(Pay-in)และแจกคูปอง เงินเรียนฟรี  ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

๒. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

               ๓.  คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเและรุ้เง่บผู้ปษคงุโ 
                 ๓.๑ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ หุ้โ MEP 
 ๓.๑.๑  นางสาวจัตตารีย์            เดชเจริญ                    ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒  นางสาววิไลพร              จอมพล                      กรรมการ 
 ๓.๑.๓  นางสาวศุภร                 แซ่ลู่                          กรรมการ 
                    ๓.๑.๔  นางสาวอนุสรา              เย็นวฒันา                    กรรมการ 
 ๓.๑.๕  นายพศัพงศ์                 จิรพัฒนพงศ์                 กรรมการ 
 ๓.๑.๖  นางสาวทารินทร์            นาคสร้อย                   กรรมการ 
 ๓.๑.๗  นางสาวกฤษณา             ศรีบุญเพ็ง                   กรรมการ 
 ๓.๑.๘  นางสาววิชุดา                บุญเทียม                    กรรมการ 
 ๓.๑.๙  นางสาวจันทมาศ            บวัจันทร์                    กรรมการ 
 ๓.๑.๑๐ นางสาวเพียงยิหวา        เผ่าโพนทอง                 กรรมการและเลขานุการ 
                 ๓.๒ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่เ้ อ.๑ 
 ๓.๒.๑  นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒  นายกิตติคุณ จันทะโมคา กรรมการ    
 ๓.๒.๓  นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการ   
 ๓.๒.๔  นายสุภวชั ชาติการุณ กรรมการ 
 ๓.๒.๕  นางสาวอริสา บุตรดามา กรรมการ 
 ๓.๒.๖  นางสาวปราณี พรมติ๊บ กรรมการ 
  ๓.๒.๗  นางสาวกาญจนา  กรีธาธร              กรรมการ 
 ๓.๒.๘  นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
 ๓.๒.๙  นางสาวธารทิพย์  เขินค า             กรรมการ 
  ๓.๒.๑๐ นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๑ นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน                   กรรมการ  



๓ 
 

 ๓.๒.๑๒ นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๓ นายสมพร            ชัยวงษ์                      กรรมการ 
 ๓.๒.๑๔ นายจาตุรนต์  มหากนก   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๕ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๖ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๗ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๘ นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
  ๓.๒.๑๙ นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๓ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่้เ อ.๒ 
 ๓.๓.๑ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒ นางสาววิชชุดา  สมจิตร กรรมการ 
 ๓.๓.๓ นายเจนภพ  มณีพงษ์ กรรมการ 
 ๓.๓.๔ นางสาวยุวดี  เสือใหญ่ กรรมการ 
 ๓.๓.๕ นายมิติ  โอชสานนท์ กรรมการ 
 ๓.๓.๖ นางสาววิจิตรา  รอดหยู กรรมการ 
 ๓.๓.๗ นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
 ๓.๓.๘ นายประชาธิป  ใจกล้า กรรมการ 
 ๓.๓.๙ นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์ กรรมการ 
 ๓.๓.๑๐ นายอัครวัฒน์  ยอแสง กรรมการ  
 ๓.๓.๑๑ นางสาวลลิตา  แขกรัมย์ กรรมการ 
 ๓.๓.๑๒ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ 
 ๓.๓.๑๓ นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร กรรมการ 
 ๓.๓.๑๔ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ กรรมการ 
 ๓.๓.๑๕ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
 ๓.๓.๑๖ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง กรรมการ 
 ๓.๓.๑๗ นางกัลยา  ม่วงมั่น กรรมการ 
 ๓.๓.๑๘ นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๔ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่้เ อ.๓ 
 ๓.๔.๑ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒ นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการ 
 ๓.๔.๓ นางพรทิพย์                  กองจินดา กรรมการ 
 ๓.๔.๔   นายภูมินทร์                  เกิดศรี กรรมการ 
 ๓.๔.๕   นางขันทอง                   ทองน้อย กรรมการ 
 ๓.๔.๖   นางสาวสุภาลัย สายค าภา กรรมการ 
 ๓.๔.๗ นายสมชาย คงเสน่ห์ กรรมการ 



๔ 
 

 ๓.๔.๘ นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี กรรมการ 
 ๓.๔.๙   นางสาวสิริยา โกศลนิยม กรรมการ 
 ๓.๔.๑๐ นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์ กรรมการ 
 ๓.๔.๑๑ นางสาวอัจฉรา ทองทา กรรมการ 
 ๓.๔.๑๒ นางสาวนฤมล เจริญนาวี กรรมการ 
 ๓.๔.๑๓ นางปราณี วีระหงส์ กรรมการ 
 ๓.๔.๑๔ นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น กรรมการ 
 ๓.๔.๑๕ นายอ านาจ สิงห์ทอง กรรมการ  
  ๓.๔.๑๖ นางจิราภรณ์   วราชุน   กรรมการ 
  ๓.๔.๑๗ นางสาวนัดธิดา   นวลศรี   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๘ นางสาวเจนจิรา   สรสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
             ๓.๕ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่้เ อ.๔ 
 ๓.๕.๑  นายนวเรศ  เสนคุ้ม   ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
 ๓.๕.๓ นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการ 
 ๓.๕.๔ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
 ๓.๕.๖ นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
 ๓.๕.๗ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
 ๓.๕.๘ นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
 ๓.๕.๙   นางอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๐ นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๑ นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๒ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๓ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๔ นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๕ นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๖ นางสาวพัสตราภรณ์ แยม้กาญจนวัฒน์  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๗ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ  
 ๓.๕.๑๘ นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
 ๓.๕.๑๙ นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
  ๓.๕.๒๐ นางสาวปาวรีย ์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
              
 
 



๕ 
 

             ๓.๖ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่้เ อ.๕ 
 ๓.๖.๑ นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๒ นางสาวศันสนีย์  พันธ์เรือง  กรรมการ 
 ๓.๖.๓   นายจีรพงศ์  เกิดธูป   กรรมการ 
 ๓.๖.๔ นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม   กรรมการ 
 ๓.๖.๕ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 

๓.๖.๖ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
 ๓.๖.๗ นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น   กรรมการ 
 ๓.๖.๘ นายอนันต์  สุโพธิ์   กรรมการ 
 ๓.๖.๙ นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๐ นางสาวจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๑ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๒ นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๓ นางจีรพร  วงษ์ขันธ์   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๔ นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๕ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๖ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๗ นางสาวชเนตตี  เมืองมูล   กรรมการ 
  ๓.๖.๑๘ นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๙ จ.ส.อ. ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
  ๓.๖.๒๐ นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการและเลขานุการ   
               ๓.๗ คณะษงงอษำงง่บลโทะรบยนเเ่ษรงยนเ ด่้เ อ.๖ 
 ๓.๗.๑ นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์         ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒ นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
 ๓.๗.๓ นายเรวัตต์         นกสว่าง   กรรมการ 
 ๓.๗.๔ นายปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมการ 
 ๓.๗.๕ นายมาโนชญ์        มูลทรัพย์  กรรมการ 
 ๓.๗.๖ นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
 ๓.๗.๗ นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์   กรรมการ 
 ๓.๗.๘ นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 ๓.๗.๙ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
  ๓.๗.๑๐ นายสัญชัย  วัชรพรรณ  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๑ นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๒ นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๓ นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๔ นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์  กรรมการ  
 ๓.๗.๑๕ นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 



๖ 
 

 ๓.๗.๑๖ นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๗ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๘ นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๙ นายเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 
  ๓.๗.๒๐ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
 ๓.๗.๒๑ นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการและเลขานุการ   
                หเ้ำทยง 

๑. หัวหน้า MEP/หัวหน้าระดับเตรียมรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.๑ – ม.๖ ส าหรับรับลงทะเบียน 
๒. ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียน วันเสาร์ที่  ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  

 รด้ำ เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. (ห้องเรียนพิเศษ MEP)  บ่ำน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. (ม.1,ม.4)   
และวันอาทิตย์ที่ ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ รด้ำ เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. (ม.2,ม.5)             
 บ่ำน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. (ม.3,ม.6) ตามระดับชั้นที่ปรึกษา  ณ สนามบาสเกตบอล 

๓. หัวหน้า MEP/หัวหน้าระดับจัดครูและนักเรียนต้อนรับผู้ปกครองบริเวณที่ลงทะเบียนและบน
หอประชุม 

๔. น ารายชื่อผู้ปกครองที่ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองและข้อมูลความเก่ียวข้องกับ
นักเรียน (บิดา,มารดา,ลุง,ป้า ฯลฯ) สรุปเสนอผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      
รัชดา 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
 

๔. คณะษงงอษำงแจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ (Pay-in) ,แจษคูปุโรงยนเฟงย ๑๕ปี ุน่ำโอยคดณภำั                 
(ค่ำุดปษงณ์ษำงรงยนเ) และง่บรโิเสัอำคอค่ำรงยนเรสังิอัิรึาว่เรสัำง์ใเงะม่บด่้เอ่ธนอึกษาำรุเร้เ ปงะษุบม้วน     
วันเสาร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    เวลา ๐๙.๓๐  –  ๑๑.๐๐  น. 

ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอผ่ำเ
ธเำคำง(Pay-in) คูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ (ค่ำุดปษงณ์) 

ง่บรโิเสัอำคอค่ำรงยนเรสังิอัิรึาว่เรสัำง์
และุุษใบรสัง็จง่บรโิเ 

ม.๑/๑๐(๑๕๓) นางสาวจัตตารีย์            เดชเจริญ                     นางสาวตวงศรณ์        องอาจ 
ม.๒/๑๐(๑๕๔) นางสาวศุภร                 แซลู่่                           นางสาวอนุสรา          เย็นวฒันา                    
ม.๓/๑๐(๑๕๕) นางสาวเพียงยิหวา         เผา่โพนทอง                 นายพัศพงศ์              จริพัฒนพงศ์                  

ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอ       
ผ่ำเธเำคำง(Pay-in) 

แจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ (ค่ำุดปษงณ์) 

ม.๔/๑๑(๑๔๑) นางสาวทารินทร์            นาคสร้อย                    นางสาวกฤษณา         ศรีบญุเพ็ง                    
ม.๕/๑๑(๑๕๒) นางสาวจันทมาศ            บวัจันทร์                     นางสาววิชุดา            บุญเทียม                     
 
หอำนรหรด       (คูปุโ อ.ร้เ สัยดอัู/คูปุโ อ.ปลำน สัยรหลืุโ)



๗ 
 

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอผ่ำเ

ธเำคำง(Pay-in) และแจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ 
(ค่ำุดปษงณ์) 

ง่บรโิเสัอำคอค่ำรงยนเรสังิอัิรึาว่เรสัำง์ 
และุุษใบรสัง็จง่บรโิเ 

ม.๑/๑  (๑๗๑) นายสุวิทวัส             หิรัญสนิสุนทร นายกิตติคุณ             จันทะโมคา 
ม.๑/๒  (๑๗๒) นายทองฉัตร       ไรนุ่น นางนฤมล                มุสิเกตุ 
ม.๑/๓  (๑๗๓) นายสุภวัชร             ชาติการุณ นางสาวอริสา        บุตรดามา 
ม.๑/๔  (๑๗๔) นางสาวปราณี       พรมติ๊บ นางสาวกาญจนา        กรีธาธร 
ม.๑/๕  (๑๗๕) นางวันทนา       แดงประเสริฐกุล  นางสาวธารทิพย์         เขินค า 
ม.๑/๖  (๑๖๑) นางสาวนาถพร       มูลจันทร ์  นายภัทรพงศ์             นาสะอ้าน 
ม.๑/๗  (๑๖๒) นางสาวจิดาภา       เซียนจันทึก นายสมพร         ชัยวงษ ์                       
ม.๑/๘  (๑๖๓) นายจาตุรนต์       มหากนก นางสาวจารุวรรณ        ทองขุนด า 
ม.๑/๙  (๑๖๔) นางสาวอ าไพ           พาโคกทม นางสาวนิตติยา          แก้วนก  

นายอุดม                   จิรกิตตยากร 
 
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอ 
ผ่ำเธเำคำง(Pay-in)  

แจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ (ค่ำุดปษงณ์) 

ม.๔/๑  (๓๔๑) นางสาววันทนา          กิติทรัพย์กาญจนา นายไกรสร                  หม้อแหละ 
ม.๔/๒  (๓๔๒) นางสาวอัจฉรา        ภักดีรัตนภาคย์ นายทรงพรต  เชื้อภักดี 
ม.๔/๓  (๓๔๓) นายคมสัณห์        จันสอน  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 
ม.๔/๔  (๓๔๔) นางศรัญย์รัชต์           แก้ววิมล นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 
ม.๔/๕  (๓๔๕) นางสาวศศิธร            นานไธสง นายนวเรศ                  เสนคุ้ม 
ม.๔/๖  (๓๔๖) นางสาวแรกรัก          บุญอยู่ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 
ม.๔/๗  (๓๔๗) นางสาวณัฐฑชาพร      โอทอง  นางสาวขวัญจิตร            ชนะสิทธิ์ 
ม.๔/๘  (๓๔๘) นางสาวสิวลี              บุญวฒัน์ นางสาวพัสตราภรณ์      แย้มกาญจนวัฒน์  
ม.๔/๙  (๓๓๔) นางสาวตวงศรณ์         องอาจ นางสาวปาวรีย์            ขาวสมบูรณ์ 
ม.๔/๑๐ (๓๓๕) นางสาวชมพูนุช         ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายปณีต                  จิตตน์ุกุลศิริ 
 
หอำนรหรด       (คูปุโ อ.ร้เ สัยดอัู/คูปุโ อ.ปลำน สัยรหลืุโ) 
 
 
 
 
 



๘ 
 

วันอาทิตย์ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    เวลา ๐๙.๓๐  –  ๑๑.๐๐  น. 
ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอ                     

ผ่ำเธเำคำง(Pay-in) และแจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ
(ค่ำุดปษงณ์) 

ง่บรโิเสัอำคอค่ำรงยนเรสังิอัิรึาว่เรสัำง์
และุุษใบรสัง็จง่บรโิเ 

ม.๒/๑  (๒๒๔) นางสาววิชชุดา           สมจิตร นายเจนภพ       มณีพงษ์ 
ม.๒/๒  (๒๓๑) นางสาวศิริลักษณ์          เพ็งถมยา นางสาวยุวดี            เสือใหญ่ 
ม.๒/๓  (๒๓๒) นางสาวทิพรสย์            ระโหฐาน นายมิติ                 โอชสานนท์ 
ม.๒/๔  (๒๓๓) นางสาววิจิตรา             รอดหยู นายไพฑูรย์      โพธิ์พยัคฆ์ 
ม.๒/๕  (๒๓๔) นายประชาธิป             ใจกล้า นางสาวพัชรินทร์      สายสังข ์
ม.๒/๖  (๒๔๑) นายอัครวัฒน์              ยอแสง นางสาวลลิตา         แขกรัมย ์
ม.๒/๗  (๒๔๒) นางสาวปณยา             แพร่เจริญวัฒนา นางสาวณฏัฐณิชา    ราชกิจก าธร 
ม.๒/๘  (๒๔๓) นายพีรพงษ์                ดาระกะมาศ นางสาวนันทิดา       ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.๒/๙  (๒๔๔) นายสมชาติ                แจ้งกระจ่าง นางกัลยา      ม่วงมั่น 

 
วันอาทิตย์ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    เวลา ๐๙.๓๐  –  ๑๑.๐๐  น. 

ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอ 
ผ่ำเธเำคำง(Pay-in)  

แจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ (ค่ำุดปษงณ์) 

ม.๕/๑  (๓๔๑) นางสาวศันสนีย์              พันธ์เรือง นายจีรพงศ์        เกิดธูป  
ม.๕/๒  (๓๔๒) นางสาวกิฒยาภรณ์          กองโฮม นายเลอพงศ์        จันสีนาก 
ม.๕/๓  (๓๔๓) นางสาววิภาดา               คล้ายนิ่ม นางสาวสุจิตรา          อยู่เย็น 
ม.๕/๔  (๓๔๔) นายอนันต์   สุโพธิ ์ นางสาวณัฐณิชา         บุญเกตุ 
ม.๕/๕  (๓๔๕) นางสาวจุฑารัตน์   ภัทรกรธนกิจ นางสาวสุภาพร          งาเฉลา  
ม.๕/๖  (๓๔๖) นางมาลิน     จันทร์แสง  นางจีรพร         วงษ์ขันธ์ 
ม.๕/๗  (๓๔๗) นางสาวอารีรัตน์             แคล่วคล่อง นางสาวนาตยา           นะวะมะวัฒน์ 
ม.๕/๘  (๓๔๘) นางสาวภาพิมล              ฐานะ นางบุษกร                 เมืองเรืองวิทย์ 
ม.๕/๙  (๓๓๔) นางสาวมนัสภรณ์           แก้วตา นางสาวชเนตตี          เมืองมูล  
ม.๕/๑๐ (๓๓๕) นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์ จ.ส.อ.ธนวิทย์             วิกระยิน 
 
หอำนรหรด       (คูปุโ อ.ร้เ สัยดอัู/คูปุโ อ.ปลำน สัยรหลืุโ) 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอผ่ำเ

ธเำคำง(Pay-in) และแจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ 
(ค่ำุดปษงณ์) 

ง่บรโิเสัอำคอค่ำรงยนเรสังิอัิรึาว่เรสัำง์ 
และุุษใบรสัง็จง่บรโิเ 

ม.๓/๑  (๓๔๑) นางสาวเนาวรัตน์        อินทวงษ์ นางสาวชุติภรณ์          ทัศนกิจ 
ม.๓/๒  (๓๔๒) นายภูมินทร์              เกิดศรี นางสาวพรทิพย์          กองจินดา 
ม.๓/๓  (๓๔๓) นางขันทอง               ทองน้อย นางสาวสุภาลัย         สายค าภา 
ม.๓/๔  (๓๔๔) นายสมชาย               คงเสน่ห์ นางสาวอาภาภรณ์       ก้อนสี 
ม.๓/๕  (๓๔๕) นางสาวสิริยา         โกศลนิยม นางสาวมินทร์ตรา        วิชาสวัสดิ์ 
ม.๓/๖  (๓๔๖) นางสาวอัจฉรา           ทองทา นางสาวนฤมล             เจรญินาวี 
ม.๓/๗  (๓๔๗) นางปราณี                วีระหงส์ นางสาวกนกนาถ          แซ่ตั้น 
ม.๓/๘  (๓๔๘) นายอ านาจ               สิงหท์อง นางสาวเจนจิรา           สรสวัสดิ์ 
ม.๓/๙  (๓๓๖) นางจิราภรณ์             วราชนุ นางสาวนัดธิดา            นวลศรี 

 
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ด่้เ/หุ้โ แจษใบด ำงะค่ำบ ำงดโษำงึกษาำ,รโิเสัอำคอ 
ผ่ำเธเำคำง(Pay-in)  

แจษคูปุโรโิเรงยนเฟงยฯ (ค่ำุดปษงณ์) 

ม.๖/๑  (๑๗๑) นางสาวอุบล                บุญชู นางสาวกิฒยาภรณ์        กองโฮม 
ม.๖/๒  (๑๗๒) นายเรวัตต์                  นกสว่าง นายปรมินทร์  เสมอภพ  
ม.๖/๓  (๑๗๓) นายมาโนชญ์               มูลทรัพย์ นายรุ่งโรจน์                 สมนิล 
ม.๖/๔  (๑๗๔) นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
ม.๖/๕  (๑๗๕) นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
ม.๖/๖  (๑๖๑) นางสาวศากุน              เทียนทอง นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์ 
ม.๖/๗  (๑๖๒) นางสาวปารวี               วงศ์ปัดแก้ว นางสาวประภากร          กรรเจียกพงษ์ 
ม.๖/๘  (๑๖๓) นางสาวธัญมน              เทพูปถัมภ์ นางสาวอรทัย              จนัทรังษี 
ม.๖/๙  (๑๖๔) นางสาววิชุตา  อินไผ่  นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ 

ม.๖/๑๐  (๑๖๕) นายกอปรคุณ               ชุมวรรณศรี นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์ 
ม.๖/๑๑  (๑๖๖) นายเกตุ                      โพธิ์น้อย นางอุไรรัตน์                 วงศ์นวชาต 
 
หอำนรหรด       (คูปุโ อ.ร้เ สัยดอัู/คูปุโ อ.ปลำน สัยรหลืุโ) 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

               หเ้ำทยง 
๑. คณะกรรมการแต่ละห้องเรียนรับเอกสาร จากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ           

รด้ำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๒๐ น.  บ่ำน ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๐ น.  ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒. ระดับ ม.ต้น กรรมการ คนที ่๑  แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม ผ่านธนาคาร(Pay-in)และ

แจกคูปองเงินเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) มอบให้ผู้ปกครอง ณ ห้องที่
ก าหนดตามค าสั่งและสรุปยอดส่งกรรมการการเงิน ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กรรมการ คนที่ ๒ รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและออก
ใบเสร็จรับเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มอบให้
ผู้ปกครอง ณ ห้องที่ก าหนดตามค าสั่งและสรุปยอดเงินส่งกรรมการการรับเงินสมาคมฯที่ห้องสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ รัชดา 

๓. ระดับ ม.ปลาย กรรมการ คนที่ ๑ แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม ผ่านธนาคาร(Pay-in) มอบ
ให้ผู้ปกครองและสรุปยอดส่งกรรมการการเงิน ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กรรมการ คนที่ ๒ แจกคูปองเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) มอบให้
ผู้ปกครองและสรุปยอดส่งกรรมการการเงิน ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

               ๕.  คณะษงงอษำงฝ่ำนุำคำงสัถำเทยง 
 ๕.๑  นายเกตุ โพธิ์น้อย ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก รองประธานกรรมการ          
 ๕.๓ นายนวเรศ เสนคุ้ม กรรมการ    
 ๕.๔ นายอุดม    จิรกิตตยากร  กรรมการ 
 ๕.๕ นายสมพร    ชัยวงษ์   กรรมการ   
 ๕.๖ นายวรวฒัน์    เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๕.๗ นายอดุลย์    พุทธขันธ์  กรรมการ 
 ๕.๘ นายสมทรง    ศุขะเนตร  กรรมการ 
 ๕.๙ นายวีระชัย    น้ าพระหัส  กรรมการ 
 ๕.๑๐ นายวิเชียร    สังขพงษ์  กรรมการ 
 ๕.๑๑ นายวินัย    ออกแมน  กรรมการ 
  ๕.๑๒ นายสมมาตร   แดงสะอาด  กรรมการ 
 ๕.๑๓ นายประชาธิป   ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๑๔ นายภัทรพงศ์   นาสะอ้าน  กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ  
  หเ้ำทยง 

๑. จัดเตรียมหอประชุม จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับประธานและฝ่ายบริหาร ตัดและติดตัว    
อักษรบนเวที ข้อความ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ ๔ - ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐”              

๒. จัดเก้าอ้ีส าหรับผู้ปกครอง จัดเตรียมเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพและบันทึกภาพ     การ
ประชุมผู้ปกครอง 



๑๑ 
 

๓. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับลงทะเบียน บริเวณสนามบาสเกตบอล ระดับ ม.ต้น (โต๊ะ ๑๐  ตัว เก้าอ้ี 
๒๐ ตัว) ระดับ ม.ปลาย (โต๊ะ ๑๑  ตัว เก้าอ้ี ๒๒ ตัว) 

๔. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ีและท าความสะอาดห้องเรียนที่ใช้ในการแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม
(Pay-in)ผ่านธนาคารและแจกคูปองเงินเรียนฟรี  ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

๕.  จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน บริเวณลานโดมเอนกประสงค์ (โต๊ะ ๑๑  ตัว  
      เก้าอ้ี  ๒๒  ตัว ) 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

               ๖.  คณะษงงอษำงษำงรโิเ 
 ๖.๑  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางมาลิน   จันทร์แสง  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาวจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ  กรรมการ  
 ๖.๕  นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการ 
 ๖.๗ นางสาวสิริรัตน ์  รักพงษ์   กรรมการ   
 ๖.๘ นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๙ นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                หเ้ำทยง 

๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอน สถานที่และบุคลากรด าเนินงานแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,เงินสมาคม
ผ่านธนาคาร(Pay-in)และแจกคูปองเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  

๒. จัดเตรียมเอกสาร รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นรายห้องเรียน โดยประสานกับงานทะเบียนและ
วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓. จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดจ านวนเงินในแต่ละโครงการแจ้งผู้ปกครองทราบ โดยมอบ               
ครูที่ปรึกษาน าไปแจกนักเรียนในชั้นเรียน 

๔. จัดเตรียมใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ช าระผ่านทางธนาคาร(Pay-in) 

๕. จัดท าคูปองเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) และจ่ายคูปองให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเพ่ือ
น าไปจ่ายให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน ตามรายชื่อนักเรียนที่มีตัวอยู่จริงของแต่ละห้องที่
รับผิดชอบตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

๖. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อรับใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม (Pay-in)และแจกคูปองเงิน
เรียนฟรีฯ(ค่าอุปกรณ์การเรียน) จากครูที่ปรึกษา รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 

 
 
   



๑๒ 
 

๗. รายงานสรุปการแจกใบ Pay-in และการแจกคูปองเรียนฟรี ๑๕ ปี  อย่างมีคุณภาพ                  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 ๘. เบิก-จ่ายเงินค่าท าการนอกเวลา ให้คณะกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่  
                         ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
                         และวันอาทิตย์ที่ ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
              ๗.  คณะษงงอษำงง่บรโิเสัอำคอผู้ปษคงุโและคงูฯ ว่เทยง ๔ – ๕ ัฤึจิษำนเ ๒๕๖๐ ปงะษุบม้วน 
 ๗.๑ นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวรัตนานุสรณ ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี   กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
                หเ้ำทยง   

๑. รับเงินสมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. รายงานสรุปการรับเงินเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

               ๘.  คณะษงงอษำงจ ำหเ่ำน ดุปษงณ์ษำงรงยนเ  
                       ระดับ ม.ต้น จ าหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และระดับ ม.ปลาย จ าหน่าย ณ โรงอาหาร         
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ ประกอบด้วย  
    ๘.๑  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ประธานกรรมการ 
    ๘.๒  จ.ส.อ. ธนวิทย์  วิกระยิน   รองประธานกรรมการ 
    ๘.๓  นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
       ๘.๔  นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์   กรรมการ 
   ๘.๕  นายกิตติคุณ  จันทะโมคา  กรรมการ 
   ๘.๖  นางสาวธารทิพย์   เขินค า   กรรมการ 
   ๘.๗  นางสาวปารว ี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
     ๘.๘  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 
   ๘.๙  นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
    ๘.๑๐ นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   กรรมการ 
    ๘.๑๑ นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ  
    ๘.๑๒ นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
  ๘.๑๓ นายสัญชัย  วัชรพรรณ  กรรมการ 
    ๘.๑๔ นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
   ๘.๑๕ นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ         

         ๘.๑๖ นางสาวศันสนีย์           เหลืองประภาศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          



๑๓ 
 

           หเ้ำทยง  
๑. วางแผน จัดเตรียมชุดอุปกรณ์การเรียนพร้อมจ าหน่าย 
๒. จ าหน่ายชุดอุปกรณ์การเรียนและออกใบเสร็จรับเงิน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

              ๙.  คณะษงงอษำงง่บใบรสัง็จค่ำุดปษงณ์ษำงรงยนเ   
              ว่เรสัำง์ทยง ๔  ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐ รวลำ  ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ เ.  ( หุ้โรงยนเัิรึา MEP)   ปงะษุบม้วน 
 ๑. นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์   โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ 
 ๔. นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
  ๗. นายวรวัฒน ์            เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 ๙. นายวิรัตน ์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  จันทราช   กรรมการ 
 ๑๓. นายเจนภพ   มณีพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นายณรงค ์   เอ้ือนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 ว่เรสัำง์ทยง ๔  ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐ รวลำ  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ เ.  ( อ.๑  และ อ.๔ ) ปงะษุบม้วน 
 ๑. นางมณัฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์   โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ 
 ๔. นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
  ๗. นายวรวัฒน ์            เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 ๙. นายวิรัตน ์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  จันทราช   กรรมการ 
 ๑๓. นายเจนภพ   มณีพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นายณรงค ์   เอ้ือนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๔ 
 

               ว่เุำทิรน์ทยง ๕ ัฤึจิษำนเ ๒๕๖๐ รวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ เ. ( อ.๒  และ อ.๕ ) ปงะษุบม้วน 
 ๑. นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์   โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ 
 ๔. นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
  ๗. นายวรวัฒน ์            เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 ๙. นายวิรัตน ์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  จันทราช   กรรมการ 
 ๑๓. นายเจนภพ   มณีพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๔. นายณรงค ์   เอ้ือนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                  
       ว่เุำทิรน์ทยง ๕ ัฤึจิษำนเ ๒๕๖๐ รวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ เ.  ( อ.๓ และ อ.๖ ) ปงะษุบม้วน 
 ๑. นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์   โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ 
 ๔. นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
  ๗. นายวรวัฒน ์            เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 ๙. นายวิรัตน ์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววาสนา  จันทราช   กรรมการ 
 ๑๓. นายเจนภพ   มณีพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นายณรงค ์   เอ้ือนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                หเ้ำทยง 

๑. รับใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น  ๒๑๐ บาท และ ม.ปลาย ๒๓๐ บาท น าใบเสร็จตัวจริงเก็บไว้ 
ให้ส าเนาใบเสร็จคืนนักเรียน ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา 



๑๕ 
 

๒. รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับจ านวนนักเรียน แล้วน าใบเสร็จ
ส่งคืนทีพั่สดุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
               ๑๐.  คณะษงงอษำงฝ่ำนง่ษาำควำอปลุมภ่นและจงำจง  ปงะษุบม้วน 
        ๑๐.๑  นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ    ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางจิราภรณ ์  วราชุน   รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓  นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ   
 ๑๐.๔  นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
 ๑๐.๕  นายจาตุรนต ์  มหากนก  กรรมการ 
 ๑๐.๖  นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
 ๑๐.๗  นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
 ๑๐.๘ นายธิต ิ   ด ารงคงชื่น  กรรมการ 
 ๑๐.๙ นายยงยุทธ  สุขส าราญ  กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นายประภาส  โตยิ่ง   กรรมการ 
 ๑๐.๑๑ นายสมคิด  สง่างาม   กรรมการ 
 ๑๐.๑๒ นายบุญทัน  แดงสะอาด  กรรมการ 
 ๑๐.๑๓ นายเผด็จ  กลิ่นปาน  กรรมการ 
 ๑๐.๑๔ นายธวัช   สังขพงษ์   กรรมการ 
 ๑๐.๑๕ นายชัยวุฒ ิ  สังขพงษ์   กรรมการ 
 ๑๐.๑๖ นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๑๗ นายสภุวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
                หเ้ำทยง 

๑. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย จัดระบบการจราจรในโรงเรียนระหว่าง การประชุมผู้ปกครอง 
๒. ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มาประชุมผู้ปกครอง 
๓. ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย ห้องสมาคมฯและรักษาความปลอดภัยขณะน าเงินสมาคม ฝากธนาคาร 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

             ๑๑.  คณะษงงอษำงฝ่ำนัิธยษงและปงะดำสั่อั่เธ์ 
 ๑๑.๑  นายเกต ุ   โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสาวยวุดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
 ๑๑.๓  นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
    หเ้ำทยง 

๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจ้งก าหนดการและต้อนรับผู้ปกครองที่มาประชุม 
๒. เป็นพธิีกรด าเนินงานบนหอประชุมอเนกประสงค์ 

  ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๖ 
 

            ๑๒.   คณะษงงอษำงฝ่ำนันำบำล  ปงะษุบม้วน 
 ๑๒.๑  นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นางสาวชนัฐกานต์  จติหมั่น   กรรมการ 
              หเ้ำทยง 

๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล  
๒. ดูแลปฐมพยาบาล ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ๑๓.   คณะษงงอษำงฝ่ำนปงะรอิเผล  ปงะษุบม้วน 
 ๑๓.๑  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  นางสาวเนาวรัตน ์  อินทวงษ์  รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.๓  นางสาววิจิตรา  รอดหยู   กรรมการ 
  ๑๓.๔  นางสาวทารินทร ์  นาคสร้อย  กรรมการ 
 ๑๓.๕  นางสาวจัตตารีย ์  เดชเจริญ  กรรมการ 
 ๑๓.๖  นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการ 
  ๑๓.๗  นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
                     ๑๓.๘ นางสาววรางคณา      ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              หเ้ำทยง  

๔. ประเมินผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
๕. สรุปผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

 
                                      สั่ง  ณ วันที่ ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
               (นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ษ ำหเมษำงม ำรเิเโำเปงะดดอผู้ปษคงุโเ่ษรงยนเ แจษใบด ำงะรโิเบ ำงดโษำงึกษาำ 
และแจษรโิเรำอเรนบำนรงยนเฟงย ๑๕ ปี ุน่ำโอยคดณภำั ภำครงยนเทยง  ๒  ปีษำงึกษาำ  ๒๕๖๐ 

...................................................................................... 
ว่เรสัำง์ทยง ๔  ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐  (ภำครด้ำ) 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๒๐ น.     คงูทยงปงกษาำห้องเรียน MEP รับเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.     คงูทยงปงกษาำรับลงทะเบียนและแจกคูปองเงินเรียนฟรี(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ให้กับนักเรียนที่สนามบาส 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.     ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน MEP บนหอประชุมโรงเรียน  
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.     คงูทยงปงกษาำพบผู้ปกครองบนห้องเรียนตามตาราง 
                              คงูทยงปงกษาำรวบรวมเอกสารใบผู้ปกครองลงช่ือรับใบ Pay-in /เอกสารใบนักเรียนลงช่ือรับคูปองเงินเรียนฟรี      

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)/คูปองที่เหลือ/เอกสารที่เหลือ ส่งส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ/เอกสารลงช่ือจ่ายเงิน
สมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ ม.ต้น และเงิน ส่งคณะกรรมการการเงินสมาคมที่ห้องสมาคมฯ 

ว่เรสัำง์ทยง  ๔  ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐  (ภำคบ่ำน) 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.     คงูทยงปงกษาำระดับ ม.1,ม.4 รับเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.     คงูทยงปงกษาำรับลงทะเบียนและแจกคูปองเงินเรียนฟรี(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ให้กับนักเรียนที่สนามบาส 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.     ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.1,ม.4 บนหอประชุมโรงเรียน 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.     คงูทยงปงกษาำพบผู้ปกครองบนห้องเรียนตามตาราง 
                              คงูทยงปงกษาำรวบรวมเอกสารใบผู้ปกครองลงช่ือรับใบ Pay-in /เอกสารใบนักเรียนลงช่ือรับคูปองเงินเรียนฟรี       

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)/คูปองที่เหลือ/เอกสารที่เหลือ ส่งส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ/เอกสารลงช่ือจ่ายเงิน
สมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ ม.ต้น และเงิน ส่งคณะกรรมการการเงินสมาคมที่ห้องสมาคมฯ 

ว่เุำทิรน์ทยง ๕ ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐   (ภำครด้ำ) 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๒๐ น.     คงูทยงปงกษาำระดับ ม.2,ม.5 รับเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.     คงูทยงปงกษาำรับลงทะเบียนและแจกคูปองเงินเรียนฟรี(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ให้กับนักเรียนที่สนามบาส 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.     ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.2,ม.5 บนหอประชุมโรงเรียน  
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.     คงูทยงปงกษาำพบผู้ปกครองบนห้องเรียนตามตาราง 
                              คงูทยงปงกษาำรวบรวมเอกสารใบผู้ปกครองลงช่ือรับใบ Pay-in /เอกสารใบนักเรียนลงช่ือรับคูปองเงินเรียนฟรี       

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)/คูปองที่เหลือ/เอกสารที่เหลือ ส่งส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ/เอกสารลงช่ือจ่ายเงิน
สมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ ม.ต้น และเงิน ส่งคณะกรรมการการเงินสมาคมที่ห้องสมาคมฯ 

ว่เุำทิรน์ทยง ๕ ัฤึจิษำนเ  ๒๕๖๐   (ภำคบ่ำน) 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.     คงูทยงปงกษาำระดับ ม.3,ม.6 รับเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.     คงูทยงปงกษาำรับลงทะเบียนและแจกคูปองเงินเรียนฟรี(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ให้กับนักเรียนที่สนามบาส 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.     ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.3,ม.6 บนหอประชุมโรงเรียน 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.     คงูทยงปงกษาำพบผู้ปกครองบนห้องเรียนตามตาราง 
                              คงูทยงปงกษาำรวบรวมเอกสารใบผู้ปกครองลงช่ือรับใบ Pay-in /เอกสารใบนกัเรียนลงช่ือรับคูปองเงินเรียนฟรี      

(ค่าอุปกรณ์การเรยีน)/คูปองที่เหลอื/เอกสารที่เหลือ ส่งส านักงานกลุม่บริหารงบประมาณ/เอกสารลงช่ือจ่ายเงิน
สมาคมค่าเรียนเสริมพเิศษวันเสารใ์นระดับ ม.ต้น และเงิน ส่งคณะกรรมการการเงินสมาคมที่ห้องสมาคม 

 
......................................................................................  

 
 
 



๑๘ 
 

แเวปฏิบ่ริขุโคดณคงูทยงปงกษาำ 

1. คดณคงูทยงปงกษาำรับเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560            รวลำ 07.00 – 07.20 น. ห้องเรียน MEP       รวลำ 11.30 – 11.50 น. ระดับ ม.1,ม.4 

 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560         รวลำ 07.00 – 07.20 น. ระดับ ม.2,ม.5        รวลำ 11.30 – 11.50 น. ระดับ ม.3,ม.6 

2. คดณคงูทยงปงกษาำรับลงทะเบียนผู้ปกครองและแจกคูปองเงินเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ท่ีสนามบาส 

 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560            รวลำ 07.30 – 08.30 น. ห้องเรียน MEP        รวลำ 12.00 – 13.00 น. ระดับ ม.1,ม.4 

 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560         รวลำ 07.30 – 08.30 น. ระดับ ม.2,ม.5         รวลำ 12.00 – 13.00 น. ระดับ ม.3,ม.6 

3. คดณคงูทยงปงกษาำแจกใบช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)และแจกคูปองเงินเรียนฟรี(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ส าหรับ
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับบนห้องเรียนตามตาราง โดยให้ผู้ปกครองลงช่ือในใบรายช่ือเฉพาะผู้รับใบช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินสมาคมผ่าน
ธนาคาร (Pay-in)และแจกคูปองเงินเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

4. ใบช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)ผู้ปกครองน าไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 
พฤศจิกายน 2560 อัตราค่าบริการ 10 บาท ต่อ 1 รายการ 

5. คดณคงูทยงปงกษาำแจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองรับทราบดังต่อไปนี้ 

 - ผลการเรียนภาค 1/2560          

            - ผลการเข้าค่ายวัยใส           

            - การลงทะเบียนเรียนซ้ า     

            - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ ม.ต้น 

 - เรื่องอื่นๆ เช่น การมาสาย 

6. รวบรวมเอกสารใบผู้ปกครองลงช่ือรับใบ Pay-in/เอกสารใบนักเรียนลงช่ือรับคูปองเงินเรียนฟรี (ค่าอุปกรณ์การเรียน)/คูปองที่เหลือ/
เอกสารที่เหลือ ส่งที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

7. เอกสารลงช่ือจ่ายเงินสมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับ ม.ต้น และเงิน น าส่งคณะกรรมการการเงินสมาคมที่ห้องสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ 

ค ำุธิบำนรัิงอรริอรษยงนวษ่บหเ่โสัืุง่บงุโษำงรบิษรโิเ 

 นักเรียนที่ต้องการใบรับรองการเบิกเงินให้น าส าเนา(Pay-in) ติดต่อที่ห้องการเงินหลังจาช าระเงินกับธนาคารแล้ว 7 วัน ในวันท า
การปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

 - รายการทุกรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเบิกเงินเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเก็บเงินบ ารุงการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

 - กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ทั้ง     
ม.ต้น/ ม.ปลาย ปีละไม่เกิน 4,800 บาท 


