
 
 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่ 104 / ๒๕๖2   

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครปูฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบรหิารวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
----------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและมาตราที่ ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้    ประธานกรรมการ  
๑.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ  
๑.๓ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย     กรรมการ  
๑.๔ นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
๑.๕ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานกลุ่มบรหิารวิชาการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.2 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ/ 

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน  
และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

2.๓ นางสาวอุบล  บุญชู     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.๔ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์    หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
2.๕ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.๖ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.๗ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.๘ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
       หัวหน้างานรับนักเรียน/หัวหน้างานตารางสอน      
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2.9 นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.๑๐ นายเรวัตต์  นกสว่าง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.๑๑ นางสาวศุภร  แซ่ลู่     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                                             
2.๑๒ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.๑๓ นายมิติ  โอชสานนท์     หัวหน้างานแนะแนว    
2.๑4 นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ    หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
2.๑5 นายจาตุรนต์ มหากนก    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.๑6 นางสาวศากุน  เทียนทอง    หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
2.๑7 นายทองฉัตร  ไรนุ่น     หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน/หัวหน้างานพัฒนา 

เครือข่ายการศึกษา 
2.18 นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ    หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
2.19 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์  หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2.20 นางอริสา  ถนอมเล็ก    หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.๒1 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่    หัวหน้างานนิเทศการศึกษา    
2.๒2 นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ    หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
2.23 นางกัลยา ม่วงมั่น      หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.24 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์     หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ 
2.25 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง    หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.  งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.๑ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์    ประธานกรรมการ 
 3.2 นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล    กรรมการ 
 3.3 นายรุ่งโรจน์  สมนิล     กรรมการ 
 3.4 นายคมสัณห์  จันสอน     กรรมการ 
 3.5 นายณภัทร  คชรัตน์      กรรมการ 
 3.6 นางสาวสุธิดา  ไชยโย      กรรมการ 
 3.7 นางสาวนิตติยา  แก้วนก    กรรมการ 
 3.8 นางอริสา  ถนอมเล็ก     กรรมการ 
 3.9 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง    กรรมการ 
 3.10 นางสาวนริศรา  กาวิโย     กรรมการ  

3.11 นางสาวภาพิมล  ฐานะ    กรรมการและเลขานุการ   
3.๑2 นางสาวจิราภรณ์  แก้วเมือง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี  
๑. จัดท าเอกสารและงานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. จัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. จัดท าอัตราก าลังและตารางสอนตามนโยบายและหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูล และสถิติของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. ก ากับดูแลงานพัสดุของส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๖. จัดท าโครงการพเิศษ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒  
๗. ก ากับดูแลโครงการพิเศษที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.๑  นางสาวอุบล  บุญชู       ประธานกรรมการ  

4.๒  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา     รองประธานกรรมการ 
4.3  กรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว 
 4.3.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.3.๑.1 นางอุไรรัตน์  วงศนวชาต    ประธานกรรมการ 
                       4.3.๑.2 นางสาวอัจฉรา  ทองทา    กรรมการ 
  4.3.๑.3 นางสาวสุธิดา  ไชยโย    กรรมการ 
 4.3.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

   4.3.๒.1 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม     ประธานกรรมการ 
  4.3.๒.2 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม    กรรมการ 
  4.3.๒.3 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี    กรรมการและเลขานุการ  
       4.3.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  4.3.๓.1 นายเรวัตต์  นกสว่าง     ประธานกรรมการ 
  4.3.๓.2 นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 

4.3.๓.3 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการและเลขานุการ 
 4.3.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.3.๔.1 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    ประธานกรรมการ  
  4.3.๔.2 นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการ 

   4.3.๔.3 นางสาวนิตติยา  แก้วนก    กรรมการ  
  4.3.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

  4.3.๕.1 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   ประธานกรรมการ 
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  4.3.๕.2 นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
  4.3.๕.3 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
 4.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  4.3.6.1 นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    ประธานกรรมการ 

4.3.6.2  นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์   กรรมการ 
  4.3.6.3  นางสาวยุวดี  เสือใหญ่     กรรมการ 

4.3.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4.3.๗.1 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา                ประธานกรรมการ 
  4.3.๗.2 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
  4.3.๗.3 นายอ านาจ  สิงห์ทอง    กรรมการ 

4.3.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  4.3.๘.1 นางสาวศุภร   แซ่ลู่    ประธานกรรมการ 
  4.3.๘.2 นางสาวอรทัย  จันทรังษี     กรรมการ 
  4.3.๘.3 นางสาววิชุตา  อินไผ่    กรรมการ 
 4.3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.3.9.1 นายมิติ  โอชสานนท์     ประธานกรรมการ 
  4.3.9.2  นายภูริน  จงรัตน์     กรรมการ 
  4.3.9.3 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ    กรรมการ 
4.4  นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ      กรรมการ 
4.๕  นางสาวจิราภรณ์  แก้วเมือง      กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บริบท และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
๒. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๓. ก ากับ และดูแลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 

๕. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.๑  นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
 5.๒  นายมาโนชญ์  มลูทรพัย ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รองประธานกรรมการ 
 5.๓  นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    กรรมการ 
 5.๔  นางอมรรัตน์  มาฬมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
 5.๕  นางสาวศุภร  แซ่ลู่   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
 5.๖  นายเรวัตต์  นกสว่าง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 5.๗  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
 5.๘  นายมิติ  โอสชานนท์  หัวหน้างานแนะแนว      กรรมการ 

5.๙  นายจาตุรนต์  มหากนก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
5.๑๐ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 )  
๓. ดูแลและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสตูรสถานศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ) 
๔. จัดอัตราก าลังตามนโยบายของโรงเรียน  
๕. นิเทศและก ากบัดูแลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
๗. วัดและประเมินผล ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
6.1 นายจาตุรนต์ มหากนก  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ประธานกรรมการ 
6.2 นายไกรสร หม้อแหละ  รองหัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน  รองประธานกรรมการ 

      หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร  
6.3 นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล  ผู้ช่วยหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารชาย  กรรมการ 
6.4 นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล  ผู้ช่วยหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารหญิง กรรมการ 
6.5 นางสาวนัดธิดา นวลศรี  หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม   กรรมการ 
6.6 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา  รองหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  กรรมการ 
6.7  นายมิติ โอชสานนท์   หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 



๖ 
 

6.8 นายรุ่งโรจน์ สมนิล   หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม  กรรมการ 
      และสาธารณประโยชน์    

6.9  นายสุภวัชร ชาติการุณ  หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
6.10  นายอัครวัฒน์ ยอแสง  หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
6.11  นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์  หัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
6.12  นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
6.13  นางวันทนา แดงประเสริฐกุล  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
6.14  นายปิยพฤติ จิธานนท์  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
6.15  นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
6.16  นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
6.17  นายภูมินทร์ เกิดศรี  รองหัวหน้างานลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
6.18  นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์ แผนงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน    กรรมการและเลขานกุาร 

7. หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
งานวัดผล  
7.1 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    ประธานกรรมการ  
7.2 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา     กรรมการ 
7.3 นางสาวปราณี  พรมติ๊บ       กรรมการ 
7.4 นางสาวศากุน  เทียนทอง       กรรมการ 
7.5 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง      กรรมการ 
7.6 วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่ม    กรรมการ 
        และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.7   นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง      กรรมการและเลขานุการ 

          งานทะเบียน 
7.8 นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา    ประธานกรรมการ 
7.9 นายอ านาจ  สิงห์ทอง      กรรมการ 
7.10 นางอริสา  ถนอมเล็ก       กรรมการ 
7.11 นางสาววิชชุดา  สมจิตร       กรรมการ 
7.12 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง      กรรมการ 
7.13 นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     กรรมการ 
7.14 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     กรรมการ 
7.15 นางสาวนิตติยา  แก้วนก       กรรมการ 
7.16 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์      กรรมการ 
7.17 นายภูมินทร์  เกิดศรี       กรรมการ 
7.18 นางสาววิชุตา  อินไผ่       กรรมการ 
7.19 นายสมพร  ชัยวงษ์       กรรมการ 
7.20 นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค    กรรมการ 
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7.21 นายจีรพงศ์  เกิดธูป       กรรมการ 
7.22 นางสาวนริศรา  กาวิโย       กรรมการ 
7.23 นางสาววิชุดา  บุญเทียม       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
๒. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน 
๓. ดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. จัดท าหลักฐานการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
๕. จัดท าเอกสารและค ารับรอง ตามระเบียบสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
8.1  นางสาวศากุน  เทียนทอง            ประธานกรรมการ  
8.2  นางสาวนัดธิดา  นวลศรี           กรรมการ 
8.3  นางสาวสุภาพร  งาเฉลา          กรรมการ 
8.4  นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ     กรรมการ 
8.5  วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม    กรรมการ 
       และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8.6  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     กรรมการ 
๘.๗ นางสาวแรกรัก  บุญอยู่     กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี  
๑. รวบรวมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 
๒. สง่เสริมและสนับสนุนการใช้งานวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 
๓. วางแผนการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
๔. นิเทศและติดตามการท าและน าเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.  งานพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
9.1 นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ     ประธานกรรมการ 
9.2 นางมาลิน  จันทร์แสง              กรรมการ 
9.3 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา             กรรมการ 
9.4  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์     กรรมการ 
9.5  นายเลอพงศ์  จันสีนาก             กรรมการ 
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9.6  นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ     กรรมการ 
9.7  นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง               กรรมการ 
9.8  นางสาวตวงศรณ์  องอาจ              กรรมการ 
9.9  นายมิติ  โอชสานนท์      กรรมการ 
9.10 นางสาวศากุน  เทียนทอง     กรรมการ 
9.11 นายสมขาติ แจ้งกระจ่าง     กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าท่ี  
๑. รวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
๒. ดูและและจัดระเบียบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด 
๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
10.1 นายทองฉัตร  ไรนุ่น             ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ            กรรมการ 
10.3 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์             กรรมการ 
10.4 นางสาวตวงศรณ์  องอาจ            กรรมการ 
10.5 นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี              กรรมการ 
10.6 นางสาวภาพิมล  ฐานะ               กรรมการ 
10.7 นางอมรรัตน์  มาฬมงคล             กรรมการ 
10.8 นางสาวศุภร  แซ่ลู่             กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  
๑. จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมภายนอกกับชุมชนและท้องถ่ิน 
๒. สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริการทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1๑. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1๑.1 นางอริสา  ถนอมเล็ก       ประธานกรรมการ 
1๑.2 นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     กรรมการ 
1๑.3 นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ      กรรมการ 
1๑.4 นายณภัทร  คชรัตน์        กรรมการ 
1๑.5 นางสาวนิตติยา  แก้วนก      กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  
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๑. ศึกษารายงานประจ าปีของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
๒. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ของปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา 
๓. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔. รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เผยแพร่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๒. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ๑๒.๑ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์   ประธานกรรมการ  
 ๑๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม   กรรมการ 

๑๒.3 นายสัญชัย  วัชรพรรณ     กรรมการ 
๑๒.4 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา     กรรมการ 
๑๒.5 นายอนันต์  สุโพธ์ิ      กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๓. จัดท าบัญชีการจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๔. จัดให้มีรายงานการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕. จัดให้มีรายงานการพัฒนาหรืองานวิจัยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๑3.  งานรับนักเรียน 
๑3.๑. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     ประธานกรรมการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๑๓.๒  นายรุ่งโรจน์  สมนิล     ประธานกรรมการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑3.๓ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    รองประธานกรรมการ 
๑3.๔ นายเกตุ โพธ์ิน้อย      กรรมการ 
๑3.๕ นางสาวอุบล บุญชู      กรรมการ 
๑3.๖ นายอ านาจ  สิงห์ทอง     กรรมการ 
๑3.๗ นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ     กรรมการ 
๑3.๘ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา     กรรมการ 
๑3.๙ นางสาววิชุตา  อินไผ่      กรรมการ 
๑3.๑๐ นางสาวสุภาลัย  สายค าภา     กรรมการ 
๑3.๑๑ นางวิไลพร  สังข์แก้ว     กรรมการ 
13.๑๒ นางสาวศุภร  แซ่ลู่       กรรมการ 



๑๐ 
 

๑3.๑๓ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์     กรรมการและเลขานุการ 
๑3.๑๔ นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. จัดท าแผนการรับนักเรียน ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๒. จัดท าประกาศการรับนักเรียนและด าเนินการรับนักเรียน ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓. รายงานการรับนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4. งานแนะแนว 
๑4.๑ นายมิติ  โอชสานนท์      ประธานกรรมการ 
๑4.๒ นายภูริน  จงรัตน์      กรรมการ 
1๔.3 นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน์      กรรมการ 
๑4.4 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
 ๒. รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๓. ดูแลการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วม 
๔. ดูแลทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
๕. ดูแลการกู้ยืมเงินตามโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๖. ให้ค าปรึกษาและจัดกระบวนการแนะแนวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด 
๗. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการแนะแนวทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

           ๘. ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑5.  งานนิเทศการศึกษา 

15.1 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่     ประธานกรรมการ  
15.2 นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล     กรรมการ 
15.3 นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า     กรรมการ 
15.4 นางอริสา  ถนอมเล็ก      กรรมการ 
15.5 นางสาววิชชุดา  สมจิตร     กรรมการ 
15.6 นายวรกุล  นนทรักส์      กรรมการ 
15.7 นางสาวนฤมล  เจริญนาวี     กรรมการ 
15.8 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ     กรรมการ 
15.9 นางสาวนติติยา  แก้วนก      กรรมการและเลขานุการ  



๑๑ 
 

หน้าท่ี  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒. ส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓. จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการนิเทศการศึกษา 
๔. นิเทศติดตามและดูแลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑6.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) และ ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (IEP)   
16.1  งานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 

16.1.1 นางสาวจัตตารีย์   เดชเจริญ   ประธานกรรมการ 
๑๖.๑.๒ นางสาวอุบล บุญชู     กรรมการ 
๑๖.๑.๓ นางสาวศุภร แซ่ลู่     กรรมการ 
๑๖.๑.๔ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
๑๖.๑.๕ นางสาวสุธิดา ไชยโย    กรรมการ 
๑๖.๑.๖ นางสาวอนุสรา เยน็วัฒนา    กรรมการ 
๑๖.๑.๗ นางสาววิชุดา สมจิตร    กรรมการ 
๑๖.๑.๘ นางสาวนิตติยา แก้วนก    กรรมการ 
๑๖.๑.๙ นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
16.2 ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (IEP)   
  ๑๖.๒.๑ นายเรวัตน์ นกสว่าง    ประธานกรรมการ 
  ๑๖.๒.๒ นางสาวจัตตารยี์  เดชเจริญ    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๓ นางสาวศุภร แซ่ลู่     กรรมการ 
  ๑๖.๒.๔ นางมาลิน จันทร์แสง    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๕ นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการ 
  ๑๖.๒.๖ นายรุ่งโรจน์ สมนิล    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๗ นายคมสัณห์ จันสอน    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๘ นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๙ นายณภัทร คชรัตน์    กรรมการ 
  ๑๖.๒.๑๐ นางสาวอรทัย จันทรังษี    กรรมการและเลขานุการ 
    



๑๒ 
 

หน้าท่ี  
 ๑. วางแผนและบรหิารจัดการห้องเรียนโครงการพเิศษห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program และ                 
     ห้องเรยีน พเิศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (IEP) ประสานงาน ดูแลและประเมนิการเรยีนการสอนของ        
     ครูชาวตา่งประเทศ 

  ๒. ท าแผนงานงบประมาณรายรบัรายจ่ายของโครงการหอ้งเรยีนพิเศษภาษาองักฤษและหอ้งเรียนพเิศษแผนการเรียน   
     วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (IEP)   
  ๓. ประสานงานกบับริษัทที่ได้รบัว่าจ้างเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณครูผูส้อนโดยร่วมกันแกป้ญัหาที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อให้มี  
    ประสทิธิภาพมากที่สุด 
  ๔. ดูแลการเรียนการสอนและความประพฤติของนกัเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษและหอ้งเรียนพเิศษ     
     แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (IEP) ติดต่อประสานงานกับผูป้กครอง โดยร่วมมอืกบัครทูี่ปรึกษา 
  ๕. ประเมนิผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ และรายงานผลเพือ่พฒันา 
  ๖. ปฏิบัตหินา้ทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑7.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
17.1 นางกัลยา  ม่วงมั่น      ประธานกรรมการ   
17.2 นางสาวลลิตา  แขกรัมย์       กรรมการ 
17.3 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง     กรรมการ 
17.4 นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์     กรรมการ 
17.5 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

๑. ติดตามการด าเนินการตามโครงการของงานวิชาการ 
๒. รวบรวมผลงานวิชาการ 
๓. จัดท าสารสนเทศวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑8.  งานการศึกษาพิเศษ 
18.1. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์     ประธานกรรมการ 
18.2. นางสาวปราณี   พรมติ๊บ     กรรมการ 
18.3. นางสาวธารทิพย์  เขินค า     กรรมการ 
18.4. นางสาวจัตตารีย์   เดชเจริญ     กรรมการ 
18.5. นางวันทนา  แดงประเสริฐกลุ    กรรมการ 
18.6. นางสาวณัฐฑชาพร   โอทอง     กรรมการ 
18.7. นายมิติ  โอชสานนท์      กรรมการ 
18.8. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. คัดกรองนักเรียน แยกนักเรียนพิเศษตามประเภทของนักเรียน 



๑๓ 
 

๓. จัดการศึกษาให้นักเรียนพิเศษ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑9.  งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
1๙.1  นางสาวศุภร แซ่ลู่             ประธานกรรมการ 
1๙.2  หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม     กรรมการ 
1๙.3  นายมิติ โอชสานนท์         กรรมการ                
1๙.4  นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์        กรรมการ 
1๙.5 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. ศึกษาหลักการ วิธีการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๓. จัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

20.  งานจัดตารางสอน 
 20.๑ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร     ประธานกรรมการ 

20.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
20.๓ นางสาวอรทัย  จันทรังษี     กรรมการ 
20.4 นางวันทนา  แดงประเสริฐ      กรรมการ 
20.5 นางสาวอุบล  บุญชู     กรรมการ 
20.6 นางสาวสุธิดา  ไชยโย     กรรมการ 
20.7 นางณัฏฐณิชา  รัตนประทุม     กรรมการ 
20.8 นางสาวศากุน  เทียนทอง     กรรมการ 
20.9 นายทองฉัตร ไรนุ่น      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. จัดท าตารางสอน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 21.๑ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง     ประธานกรรมการ 

21.๒ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์     กรรมการ 
21.๓ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์    กรรมการ 
21.๔ นางอริสา  ถนอมเล็ก     กรรมการ 



๑๔ 
 

21.๕ นายเลอพงศ์  จันสีนาก     กรรมการ 
21.6 นางสาวอุบล  บุญชู      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ

ขอรับการประเมินระดับ OBECQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒2. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒2.๑ นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ     ประธานกรรมการ 
 ๒2.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์     กรรมการ 

๒2.๓ นายทองฉัตร  ไรนุ่น      กรรมการ 
๒2.๔ นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ     กรรมการ 
22.5 นางสาวชมพูนุช  ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา      กรรมการ 
๒2.6 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. น้อมน าแนวทางพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา หรือ ศาสตร์พระราชา 

น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมอย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒3. งานธนาคารโรงเรียน 
23.1  นายทองฉัตร  ไรนุ่น              ประธานกรรมการ 
23.2  นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ             กรรมการ 
23.3  นางสาวนิตติยา  แก้วนก     กรรมการ 
23.4  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์     กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี  
๑. จัดท าบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๒. ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจ าวันของธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓. ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน  
 
 
 

 



๑๕ 
 

 
๕. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจ าวันและเงินอื่นๆ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕62 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                                    ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2  เป็นต้นไป 
    

            สั่ง  ณ  วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 

(นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท)้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


