คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 153/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเครือข่ำ ยผู้ ปกครอง ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ตามที่โรงเรียนเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒ นาการ รัชดา ได้ ดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเครื อข่าย ใน
วันเสาร์ที่ 8 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการเครือข่า ยผู้ป กครอง
ระดับ ชั้น เรียนและระดั บโรงเรีย น และหารือ ข้อราชการกั บคณะกรรมการเครือ ข่ายผู้ปกครอง ปีก ารศึ กษา
2562 ณ หอประชุมโรงเรี ยนเตรีย มอุ ดมศึก ษา พั ฒนาการ รั ชดา อาศั ยอ านาจตามความในมาตราที่ 39
วรรคแรกแห่ง พระราชบัญญั ติระเบีย บบริ หาร ราชการกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบ่ง ส่ว นราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่ ง พระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนยยกำร
1.1 นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ประธานกรรมการ
1.2 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
1.3 นางอรอุมา บุญไตร
กรรมการ
1.4 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
1.5 นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
1.6 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแล แก้ปัญหาและควบคุมการดาเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.1 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
2.2 นางจิราภรณ์ วราชุน
รองประธานกรรมการ
2.3 นายเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธานกรรมการ
2.4 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
รองประธานกรรมการ
2.5 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
กรรมการ
2.6 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
2.7 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
กรรมการ
2.8 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
2.9 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
2.10 นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
กรรมการ
2.11 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
2.12 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการ
2.13 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการ
2.14 นายคมสัณฑ์ จันสอน
กรรมการ
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2.15 นายไกรสร หม้อแหละ
กรรมการ
2.16 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการ
2.17 นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมการ
2.18 นางสาววิชุตา อินไผ่
กรรมการ
2.19 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
2.20 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
2.21 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
2.22 นายจตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
2.23 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
2.24 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
2.25 นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
2.26 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
2.27 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.28 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทำหน้ำที่
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและเลือ กตั้ง คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมกำรสถำนที่ ประกอบด้วย
3.1 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
ประธานกรรมการ
3.2 นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
3.3 นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
3.4 นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
3.5 นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
3.6 นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
3.7 นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
3.8 นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
3.9 นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
3.10 นักเรียนชุมนุมโสต
กรรมการ
3.11 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการและเลขานุการ
3.12 นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทำหน้ำที่
1. จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน จัดโต๊ะ, เก้าอี้รับแขกของประธาน, เก้าอี้ครู ,
ถ่ายรูปและเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้ งาน จัดเก้าอี้ ให้ผู้ปกครองนั่ง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. คณะกรรมกำรพิธีกร ประกอบด้วย
4.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
4.2 นายจตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
4.3 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ เป็นพิธีกรในการดาเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
ระดับชั้น ม.1
1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
2. นางสาวอาไพ พาโคกทม
ระดับชั้น ม.2
1. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
2. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
ระดับชั้น ม.3
1. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
2. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
ระดับชั้น ม.4
1. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
2. นายคมสัณฑ์ จันสอน
ระดับชั้น ม.5
1. นายไกรสร หม้อแหละ
2. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
ระดับชั้น ม.6
1. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาววิชุตา อินไผ่
ทำหน้ำที่
1. รับลงทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษา พัฒนาการ รัชดา
เมื่อรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนารายชื่อส่งครู วรางคณา ชาวน่าน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมกำรดูแลกำรจรำจรและรัก ษำคยำมปลอดภัย ประกอบด้วย
7.1 นายอานาจ สิงห์ทอง
ประธาน
7.2 นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
7.3 นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
7.4 นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
7.5 นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
7.6 นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
7.7 นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
7.8 นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
7.9 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการและเลขานุการ
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ทำหน้ำที่
1. ทาหน้าที่ดูแลการจราจร
2. ดูแลรักษาความปลอดภัย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ประกอบด้วย
8.1 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
ประธาน
8.2 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
8.3 นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
8.4 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ 1. จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อรับลงทะเบียน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุมและสรุปการประชุมหลั งการประชุ ม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย
9.1 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานคณะกรรมการ
9.2 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
9.3 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดทาเล่มงานเสนอโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ ปกครอง
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ยันเสำร์ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.

รับลงทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1 – ม.6
ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและเลื อกตั้ งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

