
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที ่ 331/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬำภำยใน  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
........................................................................................... ............................ 

            ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดให้ฝึกซ้องกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติและอัตลักษณ์ของโรงเรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39  
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที ่ ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน า ประกอบด้วย 

1.1  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
1.2  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.3  น.ส.นาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
1.4  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
1.5  นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการและเลขานุการ  

 2. คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย   ท าหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ
นักเรียนในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาภายใน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ระหว่าง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

  2.1  นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธาน 
  2.2  น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
  2.3  นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 
วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล คนที่ 1 ชื่อ – สกุล คนที่ 2 หมำยเหตุ 

25 ต.ค. 2561 นายสวุิทวัส  หิรัญสนิสนุทร นายกิตติคุณ  จนัทะโมคา คณะปารชิาต     
นายปิยพฤฒิ  จิธานนท ์ น.ส.รัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ คณะการะเกด 
นายอัครวัฒน์  ยอแสง น.ส.ปารวี  วงศ์ปัดแก้ว คณะอินทนลิ   
นายสุรพล กาญจนเวโรจน์   น.ส.อ าไพ พาโคกทม คณะราชพฤกษ ์
น.ส.กิฒยาภรณ์  กองโฮม   น.ส.แรกรัก  บุญอยู่ คณะกรรณิการ์ 
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วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล คนที่ 1 ชื่อ – สกุล คนที่ 2 หมำยเหตุ 
26 ต.ค. 2561 น.ส.ปราณี  พรมติบ๊ นายสมพร  ชัยวงษ ์ คณะปารชิาต     

น.ส.ธารทิพย์  เขินค า นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ ์ คณะการะเกด 
น.ส.เพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง น.ส.ตวงศรณ์  องอาจ คณะอินทนลิ   
นายจีรพงศ์ เกิดธูป นางวไิลพร  สงัข์แก้ว คณะราชพฤกษ ์
น.ส.จัตตารีย์  เดชเจริญ น.ส.สุธิดา  ไชยโย คณะกรรณิการ ์

29 ต.ค. 2561 น.ส.นันทิดา  ทวีโชคมทีรัพย์ น.ส.สุวนนัท์  แปน้พฒัน ์ คณะปารชิาต     
น.ส.วิชชดุา  สมจิตร นายจิรกฤต  ยศประสิทธิ ์ คณะการะเกด 
น.ส.สุจิตรา  อยู่เย็น น.ส.กาญจนา  กรีธาธร คณะอินทนลิ   
น.ส.สิริรัตน์  รักพงษ์     นายสุภวชัร ชาติการุณ คณะราชพฤกษ ์
น.ส.ศิริลักษณ์  เพ็งถมยา น.ส.ยุวดี  เสือใหญ่ คณะกรรณิการ์ 

30 ต.ค. 2561 น.ส.ปณยา  แพร่เจริญวัฒนา น.ส.ณัฏฐณิชา  รัตนประทุม คณะปารชิาต     
นายปรมินทร์  เสมอภพ น.ส.นาถพร  มูลจนัทร ์ คณะการะเกด 
นายประชาธิป  ใจกลา้ น.ส.วรางคณา  ชาวนา่น คณะอินทนลิ   
น.ส.ศุภร แซ่ลู่   นายเรวัตต์ นกสว่าง คณะราชพฤกษ ์
น.ส.วิภาดา  คล้ายนิ่ม น.ส.อารีรัตน์  แคล่วคล่อง คณะกรรณิการ์ 

31 ต.ค. 2561 นายสมชาย  คงเสน่ห์ น.ส.อาภาภรณ์  ก้อนศรี คณะปารชิาต     
น.ส.นิตติยา  แก้วนก นางมาลนิ  จันทร์แสง คณะการะเกด 
นายเลอพงศ์  จนัสีนาก น.ส.จันทมาศ  บัวจนัทร ์ คณะอินทนลิ   
นายภูมินทร์ เกิดศรี   น.ส.พัชรินทร์ สายสังข ์ คณะราชพฤกษ ์
นางวนัทนา  แดงประเสริฐกุล นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง คณะกรรณิการ์ 

1 พ.ย. 2561 น.ส.นัดธิดา  นวลศรี นางขันทอง  ทองน้อย คณะปารชิาต     
นายอ านาจ  สิงห์ทอง น.ส.เจนจิรา  สรสวัสดิ ์ คณะการะเกด 
น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ ์ น.ส.ลักษนชิ  หิรัญตระกูล คณะอินทนลิ   
น.ส.ชุติภรณ์ ทัศนกิจ   นายเจนภพ มณพีงษ ์ คณะราชพฤกษ ์
น.ส.กนกนาถ  แซ่ตัน้ นายนวเรศ  เสนคุ้ม คณะกรรณิการ์ 

2 พ.ย. 2561 น.ส.วันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก คณะปารชิาต     
นายคมสัณห์  จนัสอน นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกลุ คณะการะเกด 
นายพัศพงศ์  จิรพฒันพงศ ์ นายสญัชัย  วชัรพรรณ คณะอินทนลิ   
น.ส.มินทร์ตรา วชิาสวัสดิ์   นายไกรสร หม้อแหละ คณะราชพฤกษ ์
น.ส.อัจฉรา  ทองทา   นายณภัทร  คชรัตน ์ คณะกรรณิการ์ 
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วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล คนที่ 1 ชื่อ – สกุล คนที่ 2 หมำยเหตุ 
5 พ.ย. 2561 นายทองฉัตร  ไรนุ่น น.ส.กฤษณา  ศรีบุญเพ็ง คณะปารชิาต     

น.ส.สิวลี  บุญวัฒน ์ น.ส.ณัฐฑชาพร  โอทอง คณะการะเกด 
น.ส.ศศิธร  นานไธสง น.ส.สุภาลยั  สายค าภา คณะอินทนลิ   
น.ส.ปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์   นายปณีต จิตตน์ุกุลศิริ คณะราชพฤกษ ์
น.ส.ขวัญจิตร  ชนะสิทธิ ์ น.ส.ธนัตดา  ตะโนนทอง คณะกรรณิการ์ 

6 พ.ย. 2561 นางศนัสนยี์  พันธ์เรือง นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล คณะปารชิาต     
น.ส.ชมพูนชุ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.จีรพร  วงษ์ขันธ ์ คณะการะเกด 
นายอนนัต์  สโุพธิ ์ น.ส.พรทิพย์  กองจินดา คณะอินทนลิ   
นายรุ่งโรจน์  สมนิล    น.ส.ชเนตตี เมืองมูล คณะราชพฤกษ ์
น.ส.ธัญมน  ปิยะพงศส์ิริ น.ส.อรทัย  จันทรังษ ี คณะกรรณิการ์ 

7 พ.ย. 2561 น.ส.ภาพิมล  ฐานะ 
นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี

น.ส.ฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ คณะปารชิาต     

นายจาตุรต์  มหากนก นายวรกุล  นนทรักส ์ คณะการะเกด 
น.ส.จิดาภา สุริยันต ์ น.ส.จารุวรรณ  ทองขุนด า คณะอินทนลิ   
นายมิติ โอชสานนท์   น.ส.วิชุดา บุญเทียม คณะราชพฤกษ ์

น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ น.ส.อรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ คณะกรรณิการ์ 

8 พ.ย. 2561 น.ส.ศากุน  เทียนทอง 
น.ส.นฤมล  เจริญนาว ี

น.ส.ประภากร  กรรเจยีกพงษ์ คณะปารชิาต     

นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต ิ นายเกตุ  โพธิน์้อย คณะการะเกด 
น.ส.ปารวี วงศ์ปัดแก้ว น.ส.วิชุตา  อินไผ ่ คณะอินทนลิ   
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน   น.ส.ธัญลักษ์ มีวงษ ์ คณะราชพฤกษ ์

นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ คณะกรรณิการ์ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 

                     สั่ง  ณ  วันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
               (นายเลิศศิลป์    รัตนมุสกิ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


