
๑ 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่๑๐๑/๒๕๖๑ 

                     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง  
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา (Pay – in) และแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ       

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
…………….............................. 

    ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับเงินบ ารุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ    ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ มาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง ดังนี้  
 
                ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง กรรมการ 
๑.๓ นายเกตุ   โพธิ์น้อย กรรมการ 
๑.๔ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ กรรมการ 
๑.๕ นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                ๒. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา (Pay – in) 
และแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ 
วันอาทิตยท์ี่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๒.๑ นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ กรรมการ 
๒.๓ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมการ 
๒.๔ นางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา กรรมการ 
๒.๕ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ กรรมการ 
๒.๖ นายนวเรศ เสนคุ้ม กรรมการ 
๒.๗ นางสาวภาพิมล ฐานะ กรรมการ 
๒.๘ นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์ กรรมการ 
๒.๙ นายเกตุ โพธิ์น้อย กรรมการ 
๒.๑๐ นางศรัญย์รัชย์                         แก้ววิมล กรรมการ 

มีต่อหน้า ๒ /๒.๑๑ นางสาวอ าไพ… 



๒ 

 

 
 

๒.๑๑ นางสาวอ าไพ พาโคกทม กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอารีรัตน์          แคล่วคล่อง                 กรรมการ 
๒.๑๓ นายพีรพงษ์               ดาระกะมาศ          กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวณัฐฑชาพร   โอทอง กรรมการ 
๒.๑๕ นายอ านาจ   สิงห์ทอง กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
๒.๑๗ นางมาลิน จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่
๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอน สถานที่และบุคลากรในการด าเนินงานแจกใบช าระค่าบ ารุง   
    การศึกษา (Pay-in) และแจกเงินเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
๒. ให้ค าแนะน า และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
                ๓. คณะกรรมการรับลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง 
                  

๓.๑ ห้องเรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 
 

๓.๑.๑ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ ประธานกรรมการ 
๓.๑.๒ นางสาววิจิตรา รอดหยู กรรมการ 
๓.๑.๓ นางสาวศุภร   แซ่ลู่ กรรมการ 
๓.๑.๔ นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา กรรมการ 
๓.๑.๕ นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ กรรมการ 
๓.๑.๖ นางสาวชเนตตี เมืองมูล กรรมการ 
๓.๑.๗ จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน กรรมการ 
๓.๑.๘ นางสาววิชุตา อินไผ่ กรรมการ 
๓.๑.๙ นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์ กรรมการ 
๓.๑.๑๐ นางสาวเพียงยิหวา   เผ่าโพนทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

  
๓.๒.๑ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นายกิตติคุณ จันทะโมคา กรรมการ 
๓.๒.๓ นายจาตุรนต์ มหากนก กรรมการ 
๓.๒.๔ นางสาวอริสา บุตรดามา กรรมการ 
๓.๒.๕ นางจิดาภา สุริยันต์ กรรมการ 
๓.๒.๖ นางสาวกาญจนา กรีธาธร กรรมการ 
๓.๒.๗ นายสุภวัชร ชาติการุณ กรรมการ 

มีต่อหน้า ๓ /๓.๒.๘ นายจีรพงศ…์ 



๓ 

 

 
 

๓.๒.๘ นายจีรพงศ์ เกิดธูป กรรมการ 
๓.๒.๙ นายอุดม จิรกิตตยากร กรรมการ 
๓.๒.๑๐ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล กรรมการ 
๓.๒.๑๑ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน กรรมการ 
๓.๒.๑๒ นางสาวปราณี พรมติ๊บ กรรมการ 
๓.๒.๑๓ นายสมพร ชัยวงษ์ กรรมการ 
๓.๒.๑๔ นางสาวธารทิพย์ เขินค า กรรมการ 
๓.๒.๑๕ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการ 
๓.๒.๑๖ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า กรรมการ 
๓.๒.๑๗ นางสาวอ าไพ พาโคกทม กรรมการ 
๓.๒.๑๘ นางวิไลพร สังข์แก้ว กรรมการ 
๓.๒.๑๙ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ กรรมการ 
๓.๒.๒๐ นางนฤมล มุสิเกตุ กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

 
๓.๓.๑ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒ นางสาวยุวดี เสือใหญ่ กรรมการ 
๓.๓.๓ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
๓.๓.๔ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ กรรมการ 
๓.๓.๕ นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ กรรมการ 
๓.๓.๖ นายปิยพฤฒิ จิธานนท์ กรรมการ 
๓.๓.๗ นายอัครวัฒน์ ยอแสง กรรมการ 
๓.๓.๘ นางสาวลลิตา แขกรัมย์ กรรมการ 
๓.๓.๙ นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ กรรมการ 
๓.๓.๑๐ นางกัลยา ม่วงมั่น กรรมการ 
๓.๓.๑๑ นายทรงพรต เชื้อภักดี กรรมการ 
๓.๓.๑๒ นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ 
๓.๓.๑๓ นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม กรรมการ 
๓.๓.๑๔ นางสาววิชชุดา สมจิตร กรรมการ 
๓.๓.๑๕ นายมิติ โอชสานนท์ กรรมการ 
๓.๓.๑๖ นายประชาธิป ใจกล้า กรรมการ 
๓.๓.๑๗ นางสาววรางคณา ชาวน่าน กรรมการ 
๓.๓.๑๘ นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

มีต่อหน้า ๔ /๓.๔ คณะกรรมการ… 



๔ 

 

 
 

๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 

๓.๔.๑ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ ประธานกรรมการ 
๓.๔.๒ นายภูมินทร ์ เกิดศรี กรรมการ 
๓.๔.๓ นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ กรรมการ 
๓.๔.๔ นางปราณี วีระหงส์ กรรมการ 
๓.๔.๕ นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น กรรมการ 
๓.๔.๖ นายสมชาย คงเสน่ห์ กรรมการ 
๓.๔.๗ นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี กรรมการ 
๓.๔.๘ นางสาวนิตติยา แก้วนก กรรมการ 
๓.๔.๙ นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ กรรมการ 
๓.๔.๑๐ นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล กรรมการ 
๓.๔.๑๑ นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ กรรมการ 
๓.๔.๑๒ นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์ กรรมการ 
๓.๔.๑๓ นางสาวอัจฉรา   ทองทา กรรมการ 
๓.๔.๑๔ นางจิราภรณ์ วราชุน กรรมการ 
๓.๔.๑๕ นางสาวนัดธิดา นวลศรี กรรมการ 
๓.๔.๑๖ นางขันทอง ทองน้อย กรรมการ 
๓.๔.๑๗ นายอ านาจ สิงห์ทอง กรรมการ 
๓.๔.๑๘ นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
๓.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

    
๓.๕.๑ นายนวเรศ เสนคุ้ม ประธานกรรมการ 
๓.๕.๒ นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ กรรมการ 
๓.๕.๓ นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
๓.๕.๔ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก กรรมการ 
๓.๕.๕ นายคมสัณห์ จันสอน กรรมการ 
๓.๕.๖ นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมการ 
๓.๕.๗ นางสาวศศิธร นานไธสง กรรมการ 
๓.๕.๘ นางสาวสุภาลัย สายค าภา กรรมการ 
๓.๕.๙ นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล กรรมการ 
๓.๕.๑๐ นางอมรรัตน์ มาฬมงคล กรรมการ 
๓.๕.๑๑ นางสาวแรกรัก บุญอยู่ กรรมการ 
๓.๕.๑๒ นางสาวขวัญจิตร   ชนะสิทธิ์ กรรมการ 
๓.๕.๑๓ นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการ 
๓.๕.๑๔ นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 
๓.๕.๑๕ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ กรรมการ 

มีต่อหน้า ๕ /๓.๕.๑๖ นางสาวณฐัฑชาพร… 



๕ 

 

 
 

๓.๕.๑๖ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง กรรมการ 
๓.๕.๑๗ นางสาวตวงศรณ์ องอาจ กรรมการ 
๓.๕.๑๘ นายสัญชัย วัชรพรรณ กรรมการ 
๓.๕.๑๙ นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ กรรมการ 
๓.๕.๒๐ นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

                   
๓.๖.๑ นางสาวภาพิมล    ฐานะ ประธานกรรมการ 
๓.๖.๒ นายรุ่งโรจน์ สมนิล กรรมการ 
๓.๖.๓ นายไกรสร หม้อแหละ กรรมการ 
๓.๖.๔ นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม กรรมการ 
๓.๖.๕ นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม กรรมการ 
๓.๖.๖ นายอภิวัชญ์ สิริสุกัลย์กุล กรรมการ 
๓.๖.๗ นางสาวสุภาพร งาเฉลา กรรมการ 
๓.๖.๘ นางมาลิน จันทร์แสง กรรมการ 
๓.๖.๙ นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น กรรมการ 
๓.๖.๑๐ นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ กรรมการ 
๓.๖.๑๑ นางสาววิชุดา บุญเทียม กรรมการ 
๓.๖.๑๒ นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
๓.๖.๑๓ นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง กรรมการ 
๓.๖.๑๔ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
๓.๖.๑๕ นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ กรรมการ 
๓.๖.๑๖ นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ กรรมการ 
๓.๖.๑๗ นางสาวชมพูนุช   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๓.๖.๑๘ นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์ กรรมการ 
๓.๖.๑๙ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการ 
๓.๖.๒๐ นายเลอพงศ์ จันสีนาก กรรมการ 
๓.๖.๒๑ นางศันสนีย์ พันธ์เรือง กรรมการและเลขานุการ 

              
๓.๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

  
๓.๗.๑ นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ ประธานกรรมการ 
๓.๗.๒ นางสาวอุบล บุญชู กรรมการ 
๓.๗.๓ นายอนันต์ สุโพธิ์ กรรมการ 
๓.๗.๔ นายเรวัตต์ นกสว่าง กรรมการ 
๓.๗.๕ นางสิริยา โกศลนิยม กรรมการ 
๓.๗.๖ นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ 

มีต่อหน้า ๖ /๓.๗.๗ นายมาโนชญ…์ 



๖ 

 

 
 

๓.๗.๗ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ กรรมการ 
๓.๗.๘ นางสาวศากุน เทียนทอง กรรมการ 
๓.๗.๙ นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ กรรมการ 
๓.๗.๑๐ นางสาวนาถพร มูลจันทร์ กรรมการ 
๓.๗.๑๑ นายปรมินทร์ เสมอภพ กรรมการ 
๓.๗.๑๒ นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว กรรมการ 
๓.๗.๑๓ นางสาวพรทิพย์ กองจินดา กรรมการ 
๓.๗.๑๔ นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ กรรมการ 
๓.๗.๑๕ นายเจนภพ มณีพงษ์ กรรมการ 
๓.๗.๑๖ นางสาวอรทัย จันทรังษี กรรมการ 
๓.๗.๑๗ นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี กรรมการ 
๓.๗.๑๘ นางสาวนฤมล เจริญนาวี กรรมการ 
๓.๗.๑๙ นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต กรรมการ 
๓.๗.๒๐ นายเกตุ โพธิ์น้อย กรรมการ 
๓.๗.๒๑ นางสาววิชุตา อินไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่         
๑. หัวหน้า MEP เตรียมรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษและหัวหน้าระดับเตรียมรายชื่อ 
    นักเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖ ส าหรับรับลงทะเบียน 
๒. ครูที่ปรึกษารบัลงทะเบียน วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ 
    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เช้า ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. 
    บ่าย ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามระดับชั้นที่ปรึกษา ณ สนามบาสเก็ตบอล 
๓. สรุปรวบรวมใบลงทะเบียนส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

        
 ๔. คณะกรรมการแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา (Pay-in), แจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
อย่างมีคุณภาพ และรับเงินสมาคมค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ชั้น/ห้อง 
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, 

เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 
และแจกเงินเรียนฟรีฯ 

รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
และออกใบเสร็จรับเงิน 

ม.๑/๑๐   (๑๕๓) นางสาวจัตตารีย์         เดชเจริญ นางสาววิจิตรา รอดหยู 
ม.๒/๑๐   (๑๕๔) นางสาวศุภร              แซ่ลู่ นางสาวอนุสรา       เย็นวัฒนา 
ม.๓/๑๐   (๑๕๕) นางสาวเพียงยิหวา      เผ่าโพนทอง นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ 

ม.๕/๑๑   (๑๔๑) 
นางสาวชเนตตี เมืองมูล 

- 
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน 

ม.๖/๑๑   (๑๕๑) 
นางสาววิชุตา อินไผ่ 

- 
นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์ 

มีต่อหน้า ๗ /๔ คณะกรรมการ… 



๗ 

 

 
 

 
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น  
. 

ชั้น/ห้อง 
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, 

เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 
และแจกเงินเรียนฟรีฯ (ค่าอุปกรณ์) 

รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
และออกใบเสร็จรับเงิน 

ม.๑/๑   (๑๗๑) นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นายกิตติคุณ จันทะโมคา 
ม.๑/๒   (๑๗๒) นายจาตุรนต์ มหากนก นางสาวอริสา บุตรดามา 
ม.๑/๓   (๑๗๓) นางจิดาภา สุริยันต์ นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

ม.๑/๔   (๑๗๔) นายสุภวัชร ชาติการุณ 
นายจีรพงศ์ เกิดธูป 
นายอุดม จิรกิตตยากร 

ม.๑/๕   (๑๗๕) นางวันทนา แดงประเสริฐกุล นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.๑/๖   (๑๖๑) นางสาวปราณี พรมติ๊บ นายสมพร ชัยวงษ์ 
ม.๑/๗   (๑๖๒) นางสาวธารทิพย์ เขินค า นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ 
ม.๑/๘   (๑๖๓) นางนฤมล มุสิเกตุ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า 

ม.๑/๙   (๑๖๔) นางสาวอ าไพ พาโคกทม 
นางวิไลพร สังข์แก้ว 
นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 

 
 
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ชั้น/ห้อง 
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 

และแจกเงินเรียนฟรีฯ (ค่าอุปกรณ์) 
ม.๔/๑   (๓๔๑) นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ นายนวเรศ เสนคุ้ม 
ม.๔/๒   (๓๔๒) นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก 
ม.๔/๓   (๓๔๓) นายคมสัณห์ จันสอน นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล 
ม.๔/๔   (๓๔๔) นางสาวศศิธร นานไธสง นางสาวสุภาลัย สายค าภา 
ม.๔/๕   (๓๔๕) นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 
ม.๔/๖   (๓๔๖) นางสาวแรกรัก บุญอยู่ นางสาวขวัญจิตร   ชนะสิทธิ์ 
ม.๔/๗   (๓๔๗) นายทองฉัตร ไรนุ่น นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง 
ม.๔/๘   (๓๔๘) นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง 
ม.๔/๙   (๓๓๔) นางสาวตวงศรณ์ องอาจ นายสัญชัย วัชรพรรณ 
ม.๔/๑๐   (๓๓๕) นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 
 
 
 
 

มีต่อหน้า ๘ /๔ คณะกรรมการ… 



๘ 

 

 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ชั้น/ห้อง 

แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, 
เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 

และแจกเงินเรียนฟรีฯ 
(ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
และออกใบเสร็จรับเงิน 

ม.๒/๑   (๑๗๑) นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา นางสาวยุวดี เสือใหญ่ 
ม.๒/๒   (๑๗๒) นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ 
ม.๒/๓   (๑๗๓) นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ นายปิยพฤฒิ จิธานนท์ 
ม.๒/๔   (๑๗๔) นายอัครวัฒน์ ยอแสง นางสาวลลิตา แขกรัมย์ 
ม.๒/๕   (๑๗๕) นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ นางกัลยา ม่วงมั่น 
ม.๒/๖   (๑๖๑) นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง นายทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.๒/๗   (๑๖๒) นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม 
ม.๒/๘   (๑๖๓) นางสาววิชชุดา สมจิตร นายมิติ โอชสานนท์ 
ม.๒/๙   (๑๖๔) นายประชาธิป ใจกล้า นางสาววรางคณา ชาวน่าน 
 
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ชั้น/ห้อง 
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 

และแจกเงินเรียนฟรีฯ (ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
ม.๕/๑   (๓๔๑) นายรุ่งโรจน์ สมนิล นายไกรสร หม้อแหละ 
ม.๕/๒   (๓๔๒) นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 
ม.๕/๓   (๓๔๓) นางศันสนีย์ พันธ์เรือง นายอภิวัชญ์ สิริสุกัลย์กุล 
ม.๕/๔   (๓๔๔) นางสาวสุภาพร งาเฉลา นางมาลิน จันทร์แสง 
ม.๕/๕   (๓๔๕) นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ 
ม.๕/๖   (๓๔๖) นางสาววิชุดา บุญเทียม นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ 
ม.๕/๗   (๓๔๗) นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ 

ม.๕/๘   (๓๔๘) นางสาวภาพิมล    ฐานะ 
นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ 
นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ 

ม.๕/๙     (๓๓๔) นางสาวชมพูนุช   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์ 
ม.๕/๑๐   (๓๓๕) นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ นายเลอพงศ์ จันสีนาก 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้า ๙ /๔ คณะกรรมการ… 



๙ 

 

 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ชั้น/ห้อง 

แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, 
เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 

และแจกเงินเรียนฟรีฯ 
(ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
และออกใบเสร็จรับเงิน 

ม.๓/๑   (๓๔๑) นายภูมินทร์ เกิดศรี นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ 
ม.๓/๒   (๓๔๒) นางปราณี วีระหงส์ นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น 
ม.๓/๓   (๓๔๓) นายสมชาย คงเสน่ห์ นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี 
ม.๓/๔   (๓๔๔) นางสาวนิตติยา แก้วนก นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ 
ม.๓/๕   (๓๔๕) นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล 
ม.๓/๖   (๓๔๖) นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์
ม.๓/๗   (๓๔๗) นางสาวอัจฉรา   ทองทา นางจิราภรณ์ วราชุน 
ม.๓/๘   (๓๔๘) นางสาวนัดธิดา นวลศรี นางขันทอง ทองน้อย 
ม.๓/๙   (๓๓๖) นายอ านาจ สิงห์ทอง นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์
 
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

ชั้น/ห้อง 
แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 

และแจกเงินเรียนฟรีฯ (ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
ม.๖/๑   (๑๗๑) นางสาวอุบล บุญชู นายอนันต์ สุโพธิ์ 
ม.๖/๒   (๑๗๒) นายเรวัตต์ นกสว่าง นางสิริยา โกศลนิยม 
ม.๖/๓   (๑๗๓) นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ 
ม.๖/๔   (๑๗๔) นางสาวศากุน เทียนทอง นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ 
ม.๖/๕   (๑๗๕) นางสาวนาถพร มูลจันทร์ นายปรมินทร์ เสมอภพ 
ม.๖/๖   (๑๕๖) นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว นางสาวพรทิพย์ กองจินดา 
ม.๖/๗   (๑๖๑) นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ นายเจนภพ มณีพงษ์ 
ม.๖/๘   (๑๗๖) นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ นางสาวอรทัย จันทรังษี 
ม.๖/๙     (๑๖๖) นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี นางสาวนฤมล เจริญนาวี 
ม.๖/๑๐   (๑๖๒) นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต นายเกตุ โพธิ์น้อย 
 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้า ๑๐ / หน้าท่ีคณะกรรมการ… 



๑๐ 

 

 
 

              หน้าที ่
๑. คณะกรรมการแต่ละห้องเรียนรับเอกสาร จากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    เช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. บ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒. ระดับชั้นม.ต้น 
    - กรรมการ คนที่ ๑ แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in) 
    และแจกเงินเรียนฟรี มอบให้ผู้ปกครอง ณ ห้องท่ีก าหนดในตาราง สรุปและน าส่ง   
    กรรมการที่ห้องงบประมาณ            
    - กรรมการ คนที่ ๒ รับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ       
    ออกใบเสร็จรับเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    
    มอบให้ผู้ปกครอง ณ ห้องท่ีก าหนดในตาราง สรุปยอดเงินและน าส่งกรรมการด าเนินงาน 
    ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
๓. ระดับชั้นม.ปลาย 
    - กรรมการแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม ผ่านธนาคาร (Pay-in) 
    และแจกเงิน เรียนฟรี มอบให้ผู้ปกครอง ณ ห้องท่ีก าหนดในตาราง สรุปและน าส่ง 
    กรรมการที่ห้องงบประมาณ            
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
           ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง เสียง บันทึกภาพ 

๕.๑ นายเกตุ โพธิ์น้อย ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก       กรรมการ 
๕.๓ นายอุดม               จิรกิตตยากร กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
๕.๕ นายสมพร             ชัยวงษ์      กรรมการ 
๕.๖ นายวรวัฒน์           เพชรไกรศรี กรรมการ 
๕.๗ นักการภารโรงทุกคน              กรรมการ 
๕.๘ นายประชาธิป         ใจกล้า                     กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที ่
๑. จัดเตรียมหอประชุม จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับประธาน ฝ่ายบริหาร และจัดเก้าอ้ีนั่งส าหรับ 
    ผู้ปกครอง ตัดและติดตัวอักษรบนเวที ข้อความ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   
    ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วนัที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑” 
     และจัดป้ายยินดีต้อนรับผู้ปกครอง    
๒. จัดเตรียมไมค์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพและบันทึกภาพการประชุมผู้ปกครอง 
๓. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับลงทะเบียน บริเวณสนามบาสเก็ตบอล (โต๊ะ ๑๑ ตวั เก้าอ้ี ๒๒ ตวั) 
๔. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ีและท าความสะอาดห้องเรียนก่อนและหลังที่ใช้ในการแจกใบช าระค่า   
    บ ารุงการศึกษา,สมาคม (Pay-in) ผ่าน ธนาคารและแจกเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี 
    อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ,์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
 
 

มีต่อหน้า ๑๑/ หนา้ทีค่ณะกรรมการข้อ ๕… 



๑๑ 

 

 
 

๕. จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน บริเวณใต้อาคาร ๑ 
    และจ าหน่ายชุดพละ เสื้อสี ศูนย์เรียนรวมอาคาร ๒โดยประสานงานกับร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
๖. จัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนบริเวณลานโดมเอนกประสงค์ 
    (โต๊ะ ๑๑ ตัว เก้าอ้ี ๒๒ ตัว) 
๗. จัดพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณท่ีใช้ดังกล่าวข้างต้น ให้เรียบร้อยและสะอาดตลอดเวลา 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
             ๖. คณะกรรมการการเงิน พัสด ุและกรรมการกลาง 

๖.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวแรกรัก บุญอยู่                  กรรมการ           
๖.๓ นายอัครวัฒน์             ยอแสง                 กรรมการ   
๖.๔ นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ กรรมการ   
๖.๕ นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ กรรมการ   
๖.๖ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมการ   
๖.๗ นางสาวศากุน เทียนทอง กรรมการ   
๖.๘ นางมาลิน                   จันทร์แสง                   กรรมการและเลขานุการ     

           หน้าที่ 
๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอน สถานที่และบุคลากรด าเนินงานแจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, 
    เงินสมาคม ผ่านธนาคาร (Pay-in) และแจกเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  
    (ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน)          
๒. จัดเตรียมเอกสาร รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นรายห้องเรียน โดยประสานกับ 
    งานทะเบียนโรงเรียน 
๓. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดจ านวนเงินในแต่ละโครงการแจ้งผู้ปกครองทราบโดย  
    มอบครูที่ปรึกษาน าไปแจกนักเรียนในชั้นเรียน 
๔. จัดเตรียมใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา       
    ช าระผ่านทางธนาคาร (Pay-in) 
๕. จัดเตรียมเอกสารรายชื่อและเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเพ่ือน าไปจ่ายให้    
     นักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน ตามรายชื่อนักเรียนที่มีตัวอยู่จริงของแต่ละห้องที่ 
    รับผิดชอบตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ            
๖. รับเอกสารรายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อรับใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา,สมาคม (Pay-in) และเอกสาร 
    รายชื่อนักเรียนที่ลงลายมือชื่อรับเงินเรียนฟรี จากครูที่ปรึกษา รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
    ของทางราชการ 
๗. รายงานสรุปการแจกใบ Pay-in และการแจกคูปองเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพเสนอ                   
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๘. งานพัสดุรวบรวมใบเสร็จรับเงินของนักเรียนจากครูที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๙. เบิก–จ่ายเงินค่าตอบแทนครู/เจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

มีต่อหน้า ๑๒/ ๗ คณะกรรมการรบัเงิน… 



๑๒ 

 

 
 

         ๗. คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ วันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๗.๑ นางศรัญย์รัชต์          แก้ววิมล         ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางวันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ           
๗.๓ นางสาวอาภาภรณ์     ก้อนสี    กรรมการ   
๗.๔ นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น กรรมการ   
๗.๕ นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ กรรมการ   
๗.๖ นางสาวศศิธร           นานไธสง        กรรมการและเลขานุการ     

             หน้าที่ 
๑. จัดเตรียมใบเสร็จสมาคมผู้ปกครองและครูส าหรับรับเงินเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ในระดับชัน้ 
    มัธยมศึกษาตอนต้น และตรวจสอบการเขียนใบส าคัญรับเงิน ให้ตรงกับจ านวนเงินที่ได้รับ 
๒. รายงานสรุปการรับเงินเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสนอ                   
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
         ๘. คณะกรรมการจ าหน่ายเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน รองเท้า บริเวณใต้อาคาร ๑ และชุดพลศึกษา 
เสื้อคณะสี ศูนย์เรียนรวมอาคาร ๒ วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 
 ๘.๑ ก ากับดูแลการจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า 

๘.๑.๑ นางสาวอ าไพ             พาโคกทม           ประธานกรรมการ 
๘.๑.๒ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล กรรมการ 
๘.๑.๓ นายอนันต์ สุขโพธิ์ กรรมการ 
๘.๑.๔ นางสาวเจนจิรา          สรสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ     

            หน้าที่  
๑. วางแผนและประสานงานกับร้านค้าท่ีมาจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า 
๒. สรุปและรวบรวมเงินจากร้านค้า น าส่งร้านสวัสดิการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           
 ๘.๒ จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับนักเรียน 

๘.๒.๑ นางสาวอ าไพ         พาโคกทม           ประธานกรรมการ 
๘.๒.๒ นายปิยพฤฒิ             จิธานนท์                    กรรมการ 
๘.๒.๓ นางสาวนาถพร         มูลจันทร์                    กรรมการ  
๘.๒.๔ จ.ส.อ.ธนวิทย์            วิกระยิน                     กรรมการ  
๘.๒.๕ นางสาวปารวี            วงศ์ปัดแก้ว                  กรรมการ  
๘.๒.๖ นางสาววิชชุดา สมจิตร กรรมการ  
๘.๒.๗ นายกิตติคุณ             จันทะโมคา                  กรรมการ  
๘.๒.๘ นางสาวพัชรินทร์   สายสังข์                     กรรมการ           
๘.๒.๙ นายสัญชัย วัชรพรรณ กรรมการ  
๘.๒.๑๐ นายคมสัณห์ จันสอน กรรมการ  

มีต่อหน้า ๑๓/ ๘.๒.๑๑ นางสาวจารุวรรณ… 



๑๓ 

 

 
 

๘.๒.๑๑ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า กรรมการ  
๘.๒.๑๒ นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์ กรรมการ  
๘.๒.๑๓ นางสาววรางคณา ชาวน่าน กรรมการ  
๘.๒.๑๔ นายพัศพงษ์ จิรพัฒนพงษ์ กรรมการ  
๘.๒.๑๕ นางสาวนิตติยา แก้วนก                   กรรมการ  
๘.๒.๑๖ นางศันสนีย์   พันธ์เรือง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. วางแผน จัดเตรียมชุดอุปกรณ์การเรียนพร้อมจ าหน่าย 
๒. จ าหน่ายชุดอุปกรณ์การเรียนและออกใบเสร็จรับเงินของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    
    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา                            
๓. สรุปและรวบรวมเงินการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนส่งมอบให้กับคณะกรรมการ 
    ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
           ๘.๓ จ าหน่ายชุดพลศึกษา และเสื้อคณะสี 

๘.๓.๑ นางสาววิภาดา          คล้ายนิ่ม             ประธานกรรมการ  
๘.๓.๒ นางสาวนัดธิดา           นวลศรี              กรรมการ  
๘.๓.๓ นางสาวรัตนานุสรณ์     ครองศักดิ์            กรรมการ  
๘.๓.๔ นางสาวลลิตา แขกรัมย์ กรรมการ           
๘.๓.๕ นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ กรรมการ  
๘.๓.๖ นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ กรรมการ  
๘.๓.๗ นางขันทอง ทองน้อย กรรมการ  
๘.๓.๘ นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ  
๘.๓.๙ นายจีรพงศ์ เกิดธูป กรรมการ  
๘.๓.๑๐ นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ กรรมการ  
๘.๓.๑๑ นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ  
๘.๓.๑๒ นางสาวปราณี            พรมติ๊บ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่
๑. วางแผนและจัดเตรียมชุดพลศึกษา และเสื้อคณะสี ให้พร้อม 
๒. รับใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓. จ าหน่ายชุดพลศึกษา และเสื้อคณะสี และออกใบเสร็จให้แก่นักเรียน 
๔. สรุปและรวบรวมเงินพร้อมต้นขั้วใบเสรจ็รับเงนิส่งมอบให้กับคณะกรรมการร้านค้าสวสัดิการโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
         
         
         
          

มีต่อหน้า ๑๔/ ๙. คณะกรรมการรับใบเสร็จ… 



๑๔ 

 

 
 

           ๙. คณะกรรมการรับใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา และค่าอุปกรณ์การเรียน  
๙.๑ นางสาวอารีรัตน์          แคล่วคล่อง                 ประธานกรรมการ  
๙.๒ นายเจนภพ                มณีพงษ์                     กรรมการ  
๙.๓ นายณรงค์      เอ้ือนไธสง   กรรมการ  
๙.๔ นางสาวณัฐรุจา   สมรฤทธิ์ กรรมการ           
๙.๕ นายชยกฤต                 ค าเมืองคุณ                  กรรมการ  
๙.๖ นางสาวพัชรา               ภู่สวัสดิ์                       กรรมการ  
๙.๗ นายธิติ                         ด ารงคงชื่น กรรมการ  
๙.๘ นางสาวอัจฉราภรณ์        เมืองโครต กรรมการ  
๙.๙ นายวิรัตน์ เปลี่ยนไธสง กรรมการ  
๙.๑๐ นางสาววิภาวดี   ศรีเชียงขวาง กรรมการ  
๙.๑๑ นายสุรพล                 กาญจนเวโรจน์ กรรมการ  
๙.๑๒ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ 
๑. จัดเตรียมเล่มเอกสารเปล่าส าหรับใช้ติดใบเสร็จรับเงินเป็นห้องโดยประสานขอรายชื่อ 
    นักเรียนกับงานทะเบียนโรงเรียน 
๒. รับใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนบริเวณลานโดมเอนกประสงค์ 
๓. รวบรวมเล่มเอกสารที่ติดใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วส่งคืนที่พัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
           ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  

๑๐.๑ นายพีรพงษ์               ดาระกะมาศ          ประธานกรรมการ  
๑๐.๒ นางจิราภรณ์ วราชุน รองประธานกรรมการ  
๑๐.๓ นายสุภวัชร               ขาติการุณ                   กรรมการ  
๑๐.๔ นายจาตุรนต์ มหากนก กรรมการ  
๑๐.๕ นายอดุลย์ พุทธขันธ์ กรรมการ  
๑๐.๖ นายสมทรง   ศุขะเนตร กรรมการ  
๑๐.๗ นายวีระชัย   น้ าพระหัส กรรมการ  
๑๐.๘ นายวิเชียร   สังขพงษ์ กรรมการ  
๑๐.๙ นายวินัย   ออกแมน กรรมการ  
๑๐.๑๐ นายยงยุทธ              สุขส าราญ                 กรรมการ  
๑๐.๑๑ นายประภาส โตยิ่ง กรรมการ  
๑๐.๑๒ นายสมคิด สง่างาม กรรมการ  
๑๐.๑๓ นายบุญทัน              แดงสะอาด                กรรมการ  
๑๐.๑๔ นายเผด็จ                กลิ่นปาน                   กรรมการ  
๑๐.๑๕ นายชัยวุฒิ               สังขพงษ์                    กรรมการ  
๑๐.๑๖ นายสมมาตร   แดงสะอาด กรรมการ  
๑๐.๑๗ นายธวัช   สังขพงษ์ กรรมการ 

มีต่อหน้า ๑๕/ ๑๐.๑๘ นายทิวา… 



๑๕ 

 

 
 

๑๐.๑๘ นายทิวา   ขุนประเสริฐ กรรมการ  
๑๐.๑๙ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาประชุม 
๒. ดูแลความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของนักเรียนที่มาประชุม 
๓. จัดระบบการจราจรและก ากับดูแลยาม นักการภารโรงที่ดูแลความเรียบร้อยการจราจร 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
           ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

๑๑.๑ นายเกตุ              โพธิ์น้อย            ประธานกรรมการ  
๑๑.๒ นางสาวยุวดี         เสือใหญ่            กรรมการ  
๑๑.๓ นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี           กรรมการและเลขานุการ           

  หน้าที ่
๑. ประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้ปกครองและแจ้งก าหนดการต่างๆให้ผู้ปกครองทราบ 
๒. เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมผู้ปกครองบนหอประชุม 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
           ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  

๑๒.๑ นางสาวณัฐฑชาพร      โอทอง                   ประธานกรรมการ  
๑๒.๒ นางสาวชนัฐกานต์       จิตหมั่น                  กรรมการและเลขานุการ           

  หน้าที ่
๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  ๑๓. คณะกรรมการบรรยายและให้ความรู้เรื่องระบบ Next School 

๑๓.๑ นายเลิศศิลป์     รัตนมุสิก ประธานกรรมการ  
๑๓.๒ นางวิไลพร สังข์แก้ว กรรมการ 
๑๓.๓ นายอ านาจ   สิงห์ทอง   กรรมการและเลขานุการ           

  หน้าที ่
๑. บรรยายการใช้งานระบบ Next School ให้ผู้ปกครองรับทราบ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
           ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นางสาวนันทิดา             ทวีโชคมีทรัพย์            ประธานกรรมการ  
๑๔.๒ นางสาววรางคณา            ชาวน่าน                  กรรมการ           
๑๔.๓ นางสาวจิดาภา              เซียนจันทึก                     กรรมการ  
๑๔.๔ นางสาววิจิตรา              รอดหยู                     กรรมการและเลขานุการ           

 
มีต่อหน้า ๑๖/ หนา้ที่คณะกรรมการข้อ ๑๔… 



๑๖ 

 

 
 

           หน้าที่ 
๑. ประเมินผลการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
 ๒. สรุปผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ เกิดประสิทธิภาพและ    
        เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                                         สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
                                                                               (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 

 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง แจกใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา (Pay – in) และแจกเงินตามนโยบาย 
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 ภาคเช้า 

๐๗.๓๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่สนามบาสเกตบอล 
๐๘.๓๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับเอกสารใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)  

รับเงินเรียนฟรีฯ และเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  
ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ๐๘.๓๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียน 
 ๐๙.๓๐ น.   - ครูที่ปรึกษาขึ้นพบผู้ปกครอง ตามห้องเรียนในค าสั่ง 

ภาคบ่าย 
๑๒.๐๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับลงทะเบยีนนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่สนามบาสเกตบอล 
๑๓.๐๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับเอกสารใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)  

รับเงินเรียนฟรีฯ และเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  
ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑๓.๐๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียน 
๑๓.๓๐ น.   - ครูที่ปรึกษาขึ้นพบผู้ปกครอง ตามห้องเรียนในค าสั่ง 

 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ภาคเช้า 
๐๗.๓๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับลงทะเบยีนนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ที่สนามบาสเกตบอล 
๐๘.๓๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับเอกสารใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)  

รับเงินเรียนฟรีฯ และเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  
ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ๐๘.๓๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียน 
๐๙.๓๐ น.   - ครูที่ปรึกษาขึ้นพบผู้ปกครอง ตามห้องเรียนในค าสั่ง 

 
ภาคบ่าย 
๑๒.๐๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับลงทะเบยีนนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่สนามบาสเกตบอล 
๑๓.๐๐ น.  - ครูที่ปรึกษารับเอกสารใบช าระค่าบ ารุงการศึกษา, เงินสมาคมผ่านธนาคาร (Pay-in)  

รับเงินเรียนฟรีฯ และเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์  
ที่ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑๓.๐๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียน 
๑๓.๓๐ น.   - ครูที่ปรึกษาขึ้นพบผู้ปกครอง ตามห้องเรียนในค าสั่ง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หมายเหต ุ: วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เสื้อสีน้ าเงิน 
   วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เสื้อสีชมพ ู

 


