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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ท่ี ๒๘๗  / ๒๕๖๑   

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑          

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อาศัยอ านาจตามในความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ วรรคแรกเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา และส่วนราชการตาม
มาตรา ๓๔(๒) และมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยได้บัญญัติให้
สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาที่มี
โครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายและตามกฎกระทรวง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสกิ     ประธานกรรมการ  
๑.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ  
๑.๓ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย     กรรมการ  
๑.๔ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ    กรรมการ 
๑.๕ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานกลุ่มบรหิารวิชาการเป็นไป

ด้วยความเรียบรอ้ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. นางสาวอัจฉรา  ทองทา    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
๓. นายเลอพงศ์  จันสีนาก    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายทั่วไป 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวอัจฉรา  ทองทา    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็   กรรมการ 
๓. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น   กรรมการและเลขานุการ 
 



๒ 
 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางอรสิา  ถนอมเล็ก     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธารทิพย์  เขินค า    กรรมการ 
๓. นางสาววิจิตรา  รอดหยู    กรรมการและเลขานุการ 

งานวิจัยกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๑. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็    ประธานกรรมการ 
๒. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ    กรรมการ 
๓. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง    กรรมการและเลขานุการ 

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นายเลอพงศ์  จันสีนาก    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
๓. นางสาววิจิตรา  รอดหยู    กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉรา  ทองทา    กรรมการและเลขานุการ 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาววิจิตรา  รอดหยู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น    กรรมการ 
๓. นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ    กรรมการและเลขานุการ 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๑. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธ์ิ    กรรมการ 
๓. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็    กรรมการและเลขานุการ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธารทิพย์  เขินค า    กรรมการ 
๓. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. นางสาวศศิธร  นานไธสง    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสาวปราณี  พรมติบ๊    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายทั่วไป 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวอารรีัตน์  แคล่วคล่อง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกลู   ประธานกรรมการ 
๒. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพฒันกลุ   กรรมการ 



๓ 
 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวศากุน  เทียนทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการและเลขานุการ 

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์   กรรมการและเลขานุการ 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นายเจนภพ  มณีพงษ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายไพฑูรย์  โพธ์ิพยัคฆ์   กรรมการและเลขานุการ 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๑. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลยก์ุล   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการและเลขานุการ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ 
๓. นางศรัญยร์ัชต์  แก้ววิมล   กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

๑. นายเรวัตต์  นกสว่าง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   
๒. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
๓. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายทั่วไป 
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์       ประธานกรรมการ    
๒. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ     
๓. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการและเลขานุการ  

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า     ประธานกรรมการ 
๒. นางจิดาภา สุริยันต ์    กรรมการ     
๓. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ  

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ     
๓. นายรุ่งโรจน์  สมนลิ    กรรมการและเลขานุการ  

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
๑. นายคมสัณห์  จันสอน    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ    
๓. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
  



๔ 
 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ    
๓. นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการและเลขานุการ 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
๑. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์     ประธานกรรมการ 
๒.นางมาลนิ  จันทร์แสง    กรรมการ     
๓. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการและเลขานุการ   

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นางกัลยา  ม่วงมั่น         ประธานกรรมการ 
๒. นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ     
๓. นางจิดาภา สุริยันต ์    กรรมการและเลขานุการ  
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. นายมาโนชญ์  มูลทรพัย ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายวิชาการ 
๓. นายไกรสร  หม้อแหละ     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายทั่วไป 
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
๓. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี   กรรมการ 
๔. นางบุษกร  เมอืงเรืองวิทย ์   กรรมการ 
๕. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบรูณ์   กรรมการ 
๖. นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์   กรรมการและเลขานุการ 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑. นางสาวนิตติยา  แก้วนก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี   กรรมการ 
 ๓. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   กรรมการ 
 ๔. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการและเลขานุการ 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา   กรรมการ 
 ๓. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ   กรรมการ 
 ๔. นางขันทอง  ทองน้อย    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๕ 
 

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
 ๑. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการ 
๓. นายอุดม  จิรกิตตยากร    กรรมการ 
๔. นางสาวฟาริดะ  โต๊ะเล๊ะ   กรรมการและเลขานุการ 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑. นายไกรสร  หม้อแหละ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์   กรรมการ 
  ๓. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา   กรรมการ 
  ๔. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน   กรรมการ 
  ๕. นางขันทอง  ทองน้อย    กรรมการ 
  ๖. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบรูณ์   กรรมการ 
  ๗. นางสาวสริิรัตน์  รักพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๑. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายจีรพงศ์  เกิดธูป    กรรมการ 
  ๓. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ๑. นางสาวฟาริดะ  โต๊ะเล๊ะ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    กรรมการ 
  ๓. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสริิรัตน์  รักพงษ์   กรรมการ 
  ๕. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการ 
  ๖. นายจีรพงศ์  เกิดธูป    กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายวิชาการ 
๓. นายธนวิทย์  วิกระยิน     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายทั่วไป 
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการและเลขานุการ 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นายภูมินทร์  เกิดศร ี    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายจาตุรนต์ มหากนก    กรรมการและเลขานุการ 

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
๑. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการและเลขานุการ  

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   ประธานกรรมการ 
๒. นายธนวิทย์  วิกระยิน    กรรมการและเลขานุการ 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๑. นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูมินทร์  เกิดศร ี    กรรมการและเลขานุการ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นายจาตุรนต์ มหากนก    ประธานกรรมการ 
๒. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑.  นายทรงพรต  เช้ือภักดี     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.  นางอมรรัตน  มาฬมงคล    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายวิชาการ 
๓.  นายปรมินทร ์ เสมอภพ     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ฝ่ายทั่วไป 
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม   ประธานกรรมการ 
งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 นางสาวยุวดี  เสอืใหญ ่    ประธานกรรมการ    
งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายปรมินทร ์ เสมอภพ    ประธานกรรมการ 
งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  

นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    ประธานกรรมการ 
งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นายสมชาย  คงเสนห่ ์    ประธานกรรมการ 
งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 นางสาวพัชรินทร ์ สายสงัข์   ประธานกรรมการ 
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้

นายสุภวัชร  ชาติการุณ    ประธานกรรมการ 
 
 



๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑.นางวันทนา  แดงประเสริฐกลุ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   
๒.นางสาวสจุิตรา  อยู่เย็น     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
๓.นายประชาธิป  ใจกล้า     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายทั่วไป 
งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๑. นางสาวสจุิตรา  อยู่เย็น   ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการ     
๓. นายอ านาจ  สิงหท์อง    กรรมการและเลขานุการ  

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางวิไลพร  สังข์แก้ว    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ  
๓. นายสัญชัย  วัชรพรรณ    กรรมการและเลขานุการ  

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวจรีพร  วงษ์ขันธ์   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวศิริลกัษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการและเลขานุการ  

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
๑. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์  กรรมการ    
๓. นายสัญชัย  วัชรพรรณ    กรรมการและเลขานุการ  

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางนฤมล  มุสเิกต ุ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราคณา  ชาวน่าน   กรรมการ    
๓. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการและเลขานุการ  

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
๑. นางปราณี  วีระหงส ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางวันทนา  แดงประเสรฐิกุล   กรรมการ    
๓. นายประชาธิป  ใจกล้า    กรรมการและเลขานุการ   

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัตน์  กรรมการ    

 ๓. นายอนันต์  สุโพธ์ิ    กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางสาวอรทัย  จันทรงัษี     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   
๒.นางสาวศุภร  แซ่ลู ่     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 
๓.นางสาวตวงศรณ์  องอาจ     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายทั่วไป  
 



๘ 
 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาววิชุดา  บุญเทียม                         ประธานกรรมการ     
๒. นางสาวชเนตตี  เมืองมลู   กรรมการและเลขานุการ 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้     
๑. นางสาววิชชุดา  สมจิตร   ประธานกรรมการ 
๒. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี   กรรมการและเลขานุการ  

 งานวิจัยเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ   กรรมการและเลขานุการ  

 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ    
๑. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจรญิ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศุภร  แซ่ลู่           กรรมการ      
๓. นางสาวชเนตตี  เมืองมลู     กรรมการ      
๔. นางสาววิชุตา  อินไผ่      กรรมการ      
๕. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ     

งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้     
๑. นางสาววิชุตา  อินไผ่    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว         กรรมการและเลขานุการ     

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้     
๑. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการและเลขานุการ  

 งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรยีนรู้     
๑. นางสาวภาพิมล  ฐานะ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ    

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้    
 ๑. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวธัญญาลกัษณ์  มีวงษ์         กรรมการและเลขานุการ  
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. นายไกรสร  หม้อแหละ    หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๒. นายมิติ  โอชสานนท์     รองหัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ 
 ๓. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี    รองหัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายทั่วไป 

งานวัดผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นายรุ่งโรจน์  สมนลิ    หัวหน้างานวัดผลกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. นายไกรสร  หม้อแหละ   กรรมการและเลขานุการ 
 



๙ 
 

งานนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   หัวหน้างานนเิทศกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๒. นายมิติ  โอชสานนท์    กรรมการและเลขานุการ 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นายมิติ  โอชสานนท์    หัวหน้างานวิจัยเพื่อพฒันากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. นายรุ่งโรจน์  สมนลิ    กรรมการและเลขานุการ 

 งานแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
  ๑.  นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์   หัวหน้างานแผนงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 

 งานพัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑ นายอัครวัฒน์  ยอแสง    หัวหน้างานพสัดุกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ๒. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

 งานสารบรรณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นายมิต ิ โอชสานนท์    หัวหน้างานสารบรรณกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๒. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 

 งานสารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.  นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี   หัวหน้างานสารสนเทศกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๒. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการและเลขานุการ 

งานแนะแนว 
  ๑. นายมิติ  โอชสานนท์    หัวหน้างานแนะแนว 
  ๒. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   รองหัวหน้างานแนะแนว 
  ๓. นางสาวธนัตดา  ตะโนนทอง   ครูแนะแนว 
  ๔. นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน ์   ครูแนะแนว 

งานกิจกรรมชุมนุม 
  ๑. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   หัวหน้างานกจิกรรมชุมนุม 
  ๒. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   รองหัวหน้างานกจิกรรมชุมนุม 

 งานลูกเสือ 
  ๑. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๓. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๔. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๕. นายจาตุรนต์  มหากนก   รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๖. นางสาวลลิตา แขกรัมย ์   รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๗. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา   รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๘. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๙. นายภูมินทร์  เกิดศร ี    รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  ๑. นายรุ่งโรจน์  สมนลิ    หัวหน้างานกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 



๑๐ 
 

 งานนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๑. นายไกรสร  หม้อแหละ   หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๒. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์   ผู้ช่วยหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 

ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ทั้งนี ้ตัง้แต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสกิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


