คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 240/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561

*************************************
ด้วยโรงเรียนกำหนดให้มีกำรจัด งำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ในวันอำทิตย์ที่
19 สิ ง หำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 11.30 – 18.00 น. ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษำพั ฒ นำกำร รั ช ดำ
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เครือข่ำยผู้ปกครองได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นกำลังสำคัญในกำรช่วยพัฒ นำโรงเรียน
2) เพื่ อ สร้ ำงควำมรั ก ควำมสำมั ค คี ร ะหว่ำงครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำและคณะกรรมกำรเครือ ข่ ำยผู้ ป กครอง
3) เพื่อให้เครือข่ำยผู้ปกครอง ได้แสดงออกด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกๆ นั กเรียน เพื่อให้
กำรดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรค
แรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
และมำตรำที่ 27 (1) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ 2547 จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยในกำรแต่งตั้ง โดยให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำร
3. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
4. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
5. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ทำหน้ำที่วำงแผนกำรทำงำน เตรียมงำน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ
เพื่อให้งำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
1. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
ประธำนคณะกรรมกำร
1. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
รองประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำร
3. นำยสมพร ขัยวงษ์
กรรมกำร
4. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
5. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำร
6. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมกำร
7. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำร
8. นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมกำร
9. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร

-210. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
กรรมกำร
11. นำยชยกฤต คำเมืองคุณ
กรรมกำร
12. นำยธิติ ดำรงคงชื่น
กรรมกำร
13. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำร
14. นำยจำตุรนต์ มหำกนก
กรรมกำร
15. นำยพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมกำร
16. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำร
17. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
18. นำงสำวอำไพ พำโคกทม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
19. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรรับ ลงทะเบียน ทำหน้ำที่ รับลงทะเบียนผู้ปกครองเครือข่ำยที่เข้ำร่วมงำน ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ ประกอบด้วย
1. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
3. นำงนฤมล มุสิเกตุ
กรรมกำร
4. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
5. นำยสมชำติ แจ้งกระจ่ำง
กรรมกำร
6. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร
7. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร
8. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
9. นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์
กรรมกำร
10. นำงสำวภำพิมล ฐำนะ
กรรมกำร
11. นำงศันสนีย์ พันธ์เรือง
กรรมกำร
12. นำงสำวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมกำร
13. นำงสำววิชุตำ อินไผ่
กรรมกำร
14. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำงสำวอำไพ พำโคกทม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรพิธีกร ทำหน้ำที่ ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมกำร
3. นำยกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมกำร
4. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
5. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-35. คณะกรรมกำรสถำนที่ ท ำหน้ ำที่ จัดสถำนที่ แต่งเวที เตรียมอุปกรณ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนวันเครือข่ำย
ผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561 จัดโต๊ะ - เก้ำอี้สำหรับประธำน ผู้มำร่วมงำน จำนวน 200 ตัว คณะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 20 ตัว ประกอบด้วย
1. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
3. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
4. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
5. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
6. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
7. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
8. นำยทิวำ ขุนประเสริฐ
กรรมกำร
9. นำยเลอพงศ์ จันสีนำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ ทำหน้ำที่ จัดเตรียม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงในพิธีกำร
ต่ำงๆ เตรียมคำรำโอเกะในช่วงกิจกรรมสังสรรค์ และบันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย
1. นำยสมพร ขัยวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
3. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. คณะกรรมกำรฝ่ ำ ยปฏิ ค ม ท ำหน้ ำที่ ต้ อ นรับ และดู แลผู้ ป กครองเครือ ข่ ำยที่ ม ำร่ ว มงำนวั น เครือ ข่ำ ย
ผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ประสำนงำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียนเพื่อ จัดอำหำรว่ำง
และดูแลควำมเรียบร้อย ตลอดงำน ประกอบด้วย
1. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
4. นำงนฤมล มุสิเกตุ
กรรมกำร
5. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
6. นำยสมชำติ แจ้งกระจ่ำง
กรรมกำร
7. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร
8. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
9. นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์
กรรมกำร
10. นำงสำวภำพิมล ฐำนะ
กรรมกำร
11. นำงศันสนีย์ พันธ์เรือง
กรรมกำร
12. นำงสำวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมกำร
13. นำงสำววิชุตำ อินไผ่
กรรมกำร
14. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำร
15. นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมกำร

-416. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร
17. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
กรรมกำร
18. นำยชยกฤต คำเมืองคุณ
กรรมกำร
19. นำยธิติ ดำรงคงชื่น
กรรมกำร
20. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
21. นำงสำวอำไพ พำโคกทม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
22. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8. คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร ทำหน้ำที่ ต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครอง
จัดระบบกำรจรำจรและกำกับดูแลยำม นักกำร ภำรโรง ที่ดูแลควำมเรียบร้อยกำรจรำจร ประกอบด้วย
1. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยจำตุรนต์ มหำกนก
กรรมกำร
3. นำยพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมกำร
4. นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
5. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
6. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
7. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
8. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
9. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
10. นำยทิวำ ขุนประเสริฐ
กรรมกำร
11. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำรและเลขนุกำร
8. คณะกรรมกำรประเมินผล ทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
กรรมกำร
3. นำงสำววรำคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

-5กำหนดกำรวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันอำทิตย์ที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
และหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เวลำ

กิจกรรม

11.30 น.

ผู้ปกครองเครือข่ำยลงทะเบียน มำร่วมงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมฯ อำคำร 2
พิธีเปิดงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 ผู้ปกครองเครือข่ำยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ / ชี้แจง
รำยละเอียด
 ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
 นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กล่ำวรำยงำน
วันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กล่ำวเปิดงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 แนะนำประวัติวิทยำกร
กิจกรรมเครือข่ำยฯ สัมพันธ์ ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร 2 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
พัก...รับประทำนอำหำรว่ำง
กิจกรรมเครือข่ำยฯ สัมพันธ์ ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อำคำร 2 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ (ต่อ)
เสร็จกิจกรรมเครือข่ำยฯ สัมพันธ์
กิจกรรมสังสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
 นำยปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
กล่ำวรำยงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กล่ำวเปิดงำนวันเครือข่ำยผู้ปกครอง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ปิดงำน

12.00 น.

12.15 น.
13.45 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.

20.00 น.

ผู้ดำเนินกำร

ครูนำถพร และคณะ
ครูเกตุ และคณะ

อำจำรย์เสวี จิตรำภิรมย์
และคณะ

ครูจิรำภรณ์ และคณะ
อำจำรย์เสวี จิตรำภิรมย์
และคณะ
ครูเกตุและคณะ

