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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

..........................................................................  
 เพื่อให้การด าเนินการและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑.  คุณอดิศร  พาชื่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประธาน 
 ๒.  คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เลขานุการ 

๓.  คุณปรีชา  พิชัยฤกษ ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ประธาน 
 ๔.  คุณฐานิตา  คุณยศยิ่ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  เลขานุการ  

๕.  คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ประธาน 
 ๖.  คุณมณิชญา  ธนภูริรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เลขานุการ 
 ๗.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประธาน 
 ๘.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เลขานุการ 
 ๙.  ดต.สุรินทร์  ปินรุม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ประธาน 

๑๐.คุณบัณฑิต  ฝุายเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เลขานุการ 
 ๑๑.คุณประสิทธิ์  เจตน์ทรงธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประธาน 

๑๒.คุณปิยะพร  มัฎฐาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เลขานุการ  

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 ๑.  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒.  นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ    หัวหน้างานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง  
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณอดิศร  พาชื่น   ม.๑/๗  ประธาน   
 ๒.   คุณนิภา  วิรุฬห์ภาล  ม.๑/๑๑  รองประธาน  
 ๓.   คุณพัฒน์นรี พลายบัว  ม.๑/๙  นายทะเบียน  
 ๔.   คุณสาวปิยวดี คุณูปถัมภ์  ม.๑/๕  ประชาสัมพันธ ์  
 ๕.   คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์  ม.๑/๗  เลขานุการ  
 ๖.   คุณประภาส เริงรื่น   ม.๑/๑  กรรมการกลาง  
 ๗.   คุณจิตรจรรยา เพิ่มภัทร  ม.๑/๑  กรรมการกลาง  
 ๘.   คุณรัชด์กิจ  เลิศสรรค์ศรัญช  ม.๑/๒  กรรมการกลาง  
 ๙.   คุณดารินทร ์ บุณยเกียรติ  ม.๑/๒  กรรมการกลาง  

๑๐. คุณดวงสกนธ์ วัฒนวีรเดช  ม.๑/๓  กรรมการกลาง  
๑๑. คุณปัทมา  สุทธิชูไพบูลย์  ม.๑/๓  กรรมการกลาง  

 ๑๒. คุณธิบด ี  พุฒไทย  ม.๑/๔ กรรมการกลาง  
 ๑๓. คุณคันฑมาศ สวมสูง  ม.๑/๕ กรรมการกลาง  

๑๔. คุณอดุล  ชาญพานิชกิจการ      ม.๑/๖ กรรมการกลาง  
๑๕. คุณสวนีย ์  มณีวงค์                     ม.๑/๖ กรรมการกลาง  
๑๖. พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์             ม.๑/๘ กรรมการกลาง  
๑๗. คุณศิลป์ดิสรา อัครเดโชโชติศิร ิ        ม.๑/๘ กรรมการกลาง  
๑๘. คุณลลิตา  ปานนิล       ม.๑/๙ กรรมการกลาง  
๑๙. คุณปรีชา  ฟูเทพ       ม.๑/๑๐ กรรมการกลาง  
๒๐. คุณอัศนีย ์  ทองศิลป์                ม.๑/๑๐ กรรมการกลาง  
๒๑. คุณสุนีรัตน ์ พิราชรักษ์               ม.๑/๑๑ กรรมการกลาง   
๒๒. นายชัชชัย  ยิ้มละม้าย                  ม.๑/๑๒ กรรมการกลาง  
๒๓. คุณอลิสา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา        ม.๑/๑๒ กรรมการกลาง  
๒๔. คุณเกรียงศักดิ์ ไพศร ี                       ม.๑/๑๓ กรรมการกลาง  
๒๕. คุณอิศรา  สุวรรณมานะ               ม.๑/๑๓ กรรมการกลาง  
๒๖. คุณวราวุธ  เปรมปรีดา                  ม.๑/๑๔ กรรมการกลาง  
๒๗. คุณพลอยมณี สุพันษ์พงศ์                  ม.๑/๑๔ กรรมการกลาง  
๒๘. คุณนันทา  ทรรทรานนท์        ม.๑/๑๕ กรรมการกลาง  
๒๙. คุณก าพล  ทองทิว         ม.๑/๑๖ กรรมการกลาง  
๓๐. คุณวุฒิชัย  สมปิยโช            ม.๑/๑๖ กรรมการกลาง  
๓๑. คุณฐนิตนันท ์ ว่องเมทินีเดชา        ม.๑/๔ กรรมการกลาง  
๓๒. คุณอนันต ์  เจียรจรัสพงศ์       ม.๑/๑๕ กรรมการกลาง  

  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. นายกีรติ  โกบุตร     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
  

 ๑.   คุณปรีชา  พิชัยฤกษ์  ม.๒/๑  ประธาน  
 ๒.   คุณวรวิทย์  แก้วประเสริฐศรี  ม.๒/๙  รองประธาน 

๓.   คุณสุรพงษ์  ธีระกุลชัย  ม.๒/๒  นายทะเบียน 
 ๔.   คุณจรีพร  บุญสูง   ม.๒/๖  ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.   คุณฐานิตา   คุณยศยิ่ง  ม.๒/๙  เลขานุการ 
 ๖.   คุณดุษฎี  อนันตชัย  ม.๒/๙  กรรมการกลาง 

๗.   คุณมณฑริกา ส่งอุไรล้ า  ม.๒/๓  กรรมการกลาง 
๘.   คุณวรรลี  รัชฎตกรณ์กุล  ม.๒/๔  กรรมการกลาง 
๙.   คุณนงนุช  เกียรติบ ารุงพันธ์  ม.๒/๕  กรรมการกลาง 

๑๐. คุณธวัชชัย  ชิดชมศรีจันทรา  ม.๒/๗  กรรมการกลาง 

๑๑. คุณวินัย  หมวดสันเทียะ  ม.๒/๘  กรรมการกลาง 

๑๒. คุณพันธุ์มงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์  ม.๒/๑๐  กรรมการกลาง 

๑๓. คุณรุ้งรัส  โธยนรินทร ์  ม.๒/๑๑  กรรมการกลาง 

๑๔. คุณสถาพร  ขาวสะอาด  ม.๒/๑๒  กรรมการกลาง 

๑๕. คุณฐิตาภรณ ์ อ่อนบ ารุง  ม.๒/๑๓  กรรมการกลาง 

๑๖. คุณกันยาภรณ ์ ศิริล้น   ม.๒/๑๔  กรรมการกลาง 
๑๗. คุณมงคล  เอื้อจิตอนันตกุล  ม.๒/๑๕  กรรมการกลาง 
๑๘. คุณปรเมษฐ์ คงสุวรรณ  ม.๒/๑๖  กรรมการกลาง 

 

 ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑.  นางสาวลินดา ธาราศานิต    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๒.  นายเอกภพ  สาเหล ่     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด  ม.๓/๕  ประธาน 
๒.   คุณสมใจ  กุมภิโร   ม.๓/๑๓  รองประธาน 
๓.   คุณอมรรัตน์ แสงหิรัญ  ม.๓/๖  นายทะเบียน 
๔.   คุณรชาภา  ฉิมฉลอง  ม.๓/๑๖  ประชาสัมพันธ์  
๕.   คุณมณิชญา ธนภูริรัตน ์  ม.๓/๕  เลขานุการ  
๖.   คุณวิศิษย์ศักดิ์  ปล้องเจริญ  ม.๓/๑  กรรมการกลาง  
๗.   คุณนวพร   เพชรไกร  ม.๓/๑  กรรมการกลาง 
๘.   คุณจีราพงษ ์ จินะสะทุ่ง  ม.๓/๓  กรรมการกลาง 
๙.   คุณมนธิดา  ไชยพล   ม.๓/๔  กรรมการกลาง 
๑๐. คุณศาชล  สุวรรณภักดี  ม.๓/๔  กรรมการกลาง 
๑๑. คุณอินทิรา  พาร์ค   ม.๓/๘  กรรมการกลาง 
๑๒. คุณชาลิน ี  เรืองศิลป์  ม.๓/๘  กรรมการกลาง 
๑๓. คุณวุฒิชัย  แก้วคง   ม.๓/๙  กรรมการกลาง  
๑๔. คุณอัญชลี  ประดิษฐ์ทอง  ม.๓/๙  กรรมการกลาง 
๑๕. คุณไพรัตน ์  เกษตรสินธุ์  ม.๓/๑๐  กรรมการกลาง  

  ๑๖. คุณศศธิร  ตลับเพ็ชร  ม.๓/๑๐  กรรมการกลาง 
  ๑๗. คุณศศิฐณัฐ  บูรพสายัณห์  ม.๓/๑๔  กรรมการกลาง 
  ๑๘. คุณจุฬาวรรณ ตรังคสมบัติ  ม.๓/๑๕  กรรมการกลาง 
 

 ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑. นายภาวัต  โชติสุภาพณ    หัวหน้าระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

๑๑ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

๑.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง  ม.๔/๑๘  ประธาน   
๒.  คุณชวลิต  กรุดพันธ์   ม.ม.๔/๙ รองประธาน  
๓.  คุณกันตา  ทองเทพ   ม.๔/๑๕  นายทะเบียน  
๔.  คุณฐิติพร  เข็มราช   ม.๔/๖  ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์   ม.๔/๑๔  เลขานุการ         
๖.  คุณจารุวัณณ์  ปิยะเวชวิรัตน์  ม.๔/๑  กรรมการกลาง  
๗.  คุณศุภราช  ปิติเลิศคุณ   ม.๔/๑  กรรมการกลาง  
๘.  คุณกมลวรรณ ชินอุดมพร   ม.๔/๒  กรรมการกลาง  
๙.  คุณมาลี  ศรีสวัสดิ์ธารา   ม.๔/๒  กรรมการกลาง  
๑๐.คุณยุทธนา  มีเสถียร   ม.๔/๓  กรรมการกลาง  
๑๑.คุณพีณน์ชยา ศรีเมืองยศพล  ม.๔/๓  กรรมการกลาง  
๑๒.คุณอธิภพ  บัวเผื่อน  ม.๔/๔  กรรมการกลาง  
๑๓.คุณโสภณิ  สวิทศรี   ม.๔/๔  กรรมการกลาง  
๑๔.คุณจักรเรศ  สุดใจ   ม.๔/๔  กรรมการกลาง  
๑๕.คุณสุพาน ี  เก่งระดมกิจ  ม.๔/๕  กรรมการกลาง  
๑๖.คุณนิพัน  กุลธารารมณ์  ม.๔/๖  กรรมการกลาง  
๑๗.คุณมงคลกิตต์  ทรพัย์วีระ  ม.๔/๗  กรรมการกลาง  
๑๘.คุณเนตรชนก ศรีอ านวยไชย  ม.๔/๗  กรรมการกลาง  
๑๙.คุณธัญญาลักษณ์ จินดานุรักษ์ ม.๔/๗ กรรมการกลาง  
๒๐.คุณยุพิน  เหมวัน  ม.๔/๘ กรรมการกลาง  
๒๑.คุณอุษณี  ตังนพวีรวัฒน์         ม.๔/๙ กรรมการกลาง  
๒๒.นาวาเอกสมบัติ แย้มดอนไพร               ม.๔/๑๐ กรรมการกลาง  
๒๓.คุณเชาวลิต  ลิมปคุปตถาวร             ม.๔/๑๐ กรรมการกลาง  
๒๔.คุณสัมพันธ์  ทองประกาศิต             ม.๔/๑๑            กรรมการกลาง  
๒๕.คุณจิรพร  วิวงศ์ศักดิ์           ม.๔/๑๑  กรรมการกลาง  
๒๖.คุณปรารถนา โตอินทร์          ม.๔/๑๒  กรรมการกลาง  
๒๗.คุณอุมาภรณ ์ มะหะหมัด                 ม.๔/๑๒            กรรมการกลาง  
๒๘. คุณประภามาส สิงคะเนติ ม.๔/๑๓            กรรมการกลาง  
๒๙. คุณดลสุข  สุพิชชากุล                  ม.๔/๑๓            กรรมการกลาง  
๓๐. สมฤดี  พันธ์นิรันทร์                ม.๔/๑๔            กรรมการกลาง  
๓๑. คุณนารรีัตน ์ แสนชัย                     ม.๔/๑๕            กรรมการกลาง  
๓๒. คุณโชติกา  แซ่อ๊ิว                     ม.๔/๑๖            กรรมการกลาง  
๓๓. คุณอิศสรยา ฤกษะสุต                    ม.๔/๑๖           กรรมการกลาง  
๓๔. คุณชัยรัตน์  พลวิจิตร                    ม.๔/๑๗           กรรมการกลาง  
๓๕. คุณศิริพร  กลัดราม                    ม.๔/๑๗           กรรมการกลาง  
๓๖. คุณบานชื่น  ทองเทียบ                   ม.๔/๑๘           กรรมการกลาง  
 

  
 



 
 

๑๒ 

    

  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑.นายมานัส  ศักดี    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒.นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
 

 ๑.   คุณสุรินทร์  ปินรุม   ม.๕/๒  ประธาน 
๒.   คุณชัยพัฒน์ ธนภูมิรัตน ์  ม.๕/๙  รองประธาน 
๓.   คุณอภิเชษฐ์ งามสง่า   ม.๕/๔  นายทะเบียน 
๔.   คุณกิตติยา  แก้วประเสริฐศรี  ม.๕/๑๘  ประชาสัมพันธ์  
๕.   คุณบัญฑิต  ฝุายเทศ   ม.๕/๘  เลขานุการ  

 ๖.   คุณภัทรานิษฐ์ วิโรจน์กาญจนกุล ม.๕/๑  กรรมการกลาง 
 ๗.   คุณอภิศักดิ์  โตรุ่งเรืองยศ  ม.๕/๓  กรรมการกลาง  
 ๘.   คุณอาวรณ์  สายฉลาด  ม.๕/๕  กรรมการกลาง  
 ๙.   คุณวิบูลย์  พงษ์ศิริรัชกุล  ม.๕/๗  กรรมการกลาง  
 ๑๐. คุณศรีวรรณ วงษ์อิสลาม  ม.๕/๙  กรรมการกลาง   
 ๑๑. คุณฟองสมุด ปึงทอง   ม.๕/๑๐  กรรมการกลาง  
 ๑๒. คุณเอกชัย  ล้อทองกุล  ม.๕/๑๑  กรรมการกลาง  

๑๓. คุณสุกฤษณ์ ศรีจันทร์วิจิตร์  ม.๕/๑๒  กรรมการกลาง 
๑๔. คุณประเสริฐ เจิริญปริพัฒน์  ม.๕/๑๓  กรรมการกลาง 
๑๕. คุณสุรีย์พร  พรรัตนก าจาย  ม.๕/๑๕  กรรมการกลาง 
๑๖. คุณชนัญญา ชูศรี   ม.๕/๑๖  กรรมการกลาง 
๑๗. คุณสันต ิ  สุนทรชื่น  ม.๕/๑๗  กรรมการกลาง 
๑๘. คุณนคร  ฉายตระกูล  ม.๕/๑๘  กรรมการกลาง 

 

 ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 ๑.   คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม  ม.๖/๑  ประธาน 
๒.   คุณวิญญู  วศินธนสาร  ม.๖/๑๒  รองประธาน 
๓.   คุณสุขุม  มหิทธิหาญ  ม.๖/๑๕  นายทะเบียน 
๔.   คุณบัญชา  เหล่าอุดมกุล  ม.๖/๗  ประชาสัมพันธ์  
๕.   คุณปิยะพร  มัฏฐาพันธ์  ม.๖/๙  เลขานุการ  

 ๖.   คุณสมเกียรติ เลาหะวรุตม์ชัย  ม.๖/๔  กรรมการกลาง  
๗.   คุณโสภณ  ผลสุขการ  ม.๖/๖  กรรมการกลาง  

 ๘.   คุณสิริมา  สาลี   ม.๖/๘  กรรมการกลาง  
 ๙.   คุณพรหมพักตร์ ส่งศิริฤทธิไกร  ม.๖/๑๓  กรรมการกลาง  
 ๑๐. คุณวรินทร์  กิตติเจริญวิวัฒน์  ม.๖/๑๖  กรรมการกลาง  
 ๑๑. คุณวิทยา  มาดบังอ่อน  ม.๖/๑๘  กรรมการกลาง  



 
 

๑๓ 

    

 ๑๒. คุณบุญมี  โปรณานันท ์  ม.๖/๒  กรรมการกลาง  
 ๑๓. คุณสมบัต ิ  บุญประธรรม  ม.๖/๓  กรรมการกลาง  

๑๔. คุณสมพร  อังกูรเมธาวี  ม.๖/๕  กรรมการกลาง 
๑๕. คุณวิบูลย์  อัตถาชน  ม.๖/๑๐  กรรมการกลาง 
๑๖. คุณนรา  ผาสุพงษ์  ม.๖/๑๑  กรรมการกลาง 
๑๗. คุณปัญญา  พานทอง  ม.๖/๑๔  กรรมการกลาง 
๑๘. คุณเสร ี     หร่ายมะณี  ม.๖/๑๗  กรรมการกลาง 

 

 ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

หน้าที ่ (๑) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน  
                โดยความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 (๒) รว่มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 (๓) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
 (๔) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 
 (๕) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายธีระพงศ์  นิยมทอง)   

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  



 
 

๑๔ 

    

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

..........................................................................  
 เพื่อให้การด าเนินการและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับห้องเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๑.  คุณประภาส  เริงรื่น     ประธาน   
๒.  คุณรัตนา  รุ่งเรืองวิชชากุล    รองประธาน  
๓.  คุณปติมา  ตั้งวิริยะ     นายทะเบียน  
๔.  คุณธัญญรัตน์ เทียนเพิ่มพูล    ประชาสัมพันธ์    
๕.  คุณจิตรจรรยา เพิ่มภัทร    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๑.  คุณรัชด์กิจ  เลิศสรรค์ศรัญย์    ประธาน   
๒.  คุณกฤษ  ยังเจริญ     รองประธาน  
๓.  คุณวาสนา  บุญเลิศวรกุล    นายทะเบียน  
๔.  คุณเวชยันต์  ยอดแก้ว    ประชาสัมพันธ์    
๕.  คุณดารินทร ์ บุณยเกียรติ    เลขานุการ 
    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๑.  คุณดวงสกนธ์ วัฒนวีรเดช    ประธาน   
๒.  คุณเอกอนันต์ นาวัน     รองประธาน  
๓.  คุณนริศรา  ศิริเกต ุ     นายทะเบียน  
๔.  คุณชนันรัตน ์ จิตวิศรุตกูล    ประชาสัมพันธ์    
๕.  คุณปัทมา  สุทธิชูไพบูลย์    เลขานุการ 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๑.  คุณธิบดี  พุฒไทย     ประธาน   
๒.  คุณพิชญา  ประสพกล่ิน    รองประธาน  
๓.  คุณสุมณฑา  แก้วกูล     นายทะเบียน  
๔.  คุณนัดดา  ทองก้านบัว    ประชาสัมพันธ์    

  ๕.  คุณจันทร์จิรา เกษวิชิต    เลขานุการ   
 

  



 
 

๑๕ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๑.  คุณชฎิสร  สวมสูง     ประธาน   
๒.  พตท.เอกลักษณ์ สิริยศโสภณ    รองประธาน  
๓.  คุณณัฐปภัสร์ เรืองภักดี    นายทะเบียน  
๔.  คุณเกศิน ี  พงค์ชินภัค    ประชาสัมพันธ์    

  ๕.  คุณปิยวดี  ลีเพชรรัตน์    เลขานุการ 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๑.  คุณอดุล  ชาญพานิชกิจการ   ประธาน   
๒.  คุณเดือนเพ็ญ ธรรมทิพจรูญ    รองประธาน  
๓.  คุณสมเกียรติ กรกิจอนันต์    นายทะเบียน  
๔.  คุณพนัชกร  อังก์กุล     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณสวนีย์  มณีวงค์     เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
๑.  คุณอดิศร  พาชื่น     ประธาน   
๒.  คุณณรัฐนันทน ์ สุนทราวิรัตน์    รองประธาน  
๓.  คุณอัญชลี  นพหิรัญ    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุวรรณา  ทองค า     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
๑.  พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน ์    ประธาน   
๒.  คุณอติรุจ  มริตตนะพร    รองประธาน  
๓.  คุณนิธินนัท์  สารนิติ     นายทะเบียน  
๔.  คุณมลทิวา  มริตตนะพร    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณศิลป์ชโสรา อัครเดโชโชติศิร ิ    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
๑.  คุณพัฒน์นรี  พลายบัว    ประธาน   
๒.  คุณวันชาติ  หลอดทอง    รองประธาน  
๓.  คุณศิริรัตน ์  ทองห่อ     นายทะเบียน  
๔.  คุณณัฐวดี  ลิขิตขจรศักดิ์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณลลิตา  ปานนิล     เลขานุการ 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
๑.  คุณปรีชา  ฟูเทพ     ประธาน   
๒.  คุณกรรณิกา  ถาวร     รองประธาน  
๓.  คุณณัฐชนัญ  รัตนกิจวรพงศ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณชวัลลักษณ์ ปฏิเสน     ประชาสัมพันธ์    

  ๕.  อัศนีย ์  ทองศิลป์    เลขานุการ 

 

  
 



 
 

๑๖ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๑ 
๑.  คุณนิภา  วิรุฬห์ลาภ    ประธาน   
๒.  คุณธิดารัตน ์ สนทนา     รองประธาน  
๓.  คุณลภัสรดา  ศิริมากร     นายทะเบียน  
๔.  คุณบุญล้อม  อุบแสน     ประชาสัมพันธ์    

  ๕.  คุณสุณีรัตน ์  ธิราชรักษ์    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒ 
๑.  คุณชัชชัย  ยิ้มละม้าย    ประธาน   
๒.  คุณสุวรรณี  พ่วงนิล     รองประธาน  
๓.  คุณจุฐาภา  เข็มเพชร    นายทะเบียน  
๔.  คุณอนิญชิตา กฤตยาเชวง    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณอลิสา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๓ 
๑.  คุณเกรียงศักดิ์ โพศร ี     ประธาน   
๒.  คุณจรัส  แจ้งกมลกุลชัย    รองประธาน  
๓.  คุณสุวัฒนา  อมรวัฒน์    นายทะเบียน  
๔.  คุณอภิญญา  เขียวสุวรรณภูมิ    ประชาสัมพันธ์    

  ๕.  คุณอิสรา  สุวรรณมานะ    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๔ 
๑.  คุณวราวุธ  เปรมปรีดา    ประธาน   
๒.  คุณกรณ์พงศ์ พัฒนพันธ์    รองประธาน  
๓.  คุณวรารัฏ  วิบูลย์ปัทมา    นายทะเบียน  
๔.  คุณจันทร์แรม ชาสันเทียะ    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณพลอยมณี สุนันษ์พงษ์    เลขานุการ 
   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๕ 
๑.  คุณนันทา  ทรรทรานนท์    ประธาน   
๒.  คุณศิริรัฐ  ตรีพูนทรัพย์    รองประธาน  
๓.  คุณเพ็ญแข  ผดุงพัฒโนดม    นายทะเบียน  
๔.  คุณจิราวดี  มโหรี     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณอนันต์  เจียรจรัสพงศ์    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๖ 
๑.  คุณก าพล  ทองธิว     ประธาน   
๒.  คุณธนวัฒน์  รัตนเลิศธาดา    รองประธาน  
๓.  คุณอิทธิพล  ลีเลิศพันธ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณจันทนา  ศิวการุณย์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณวุฒชิัย  สมปิยโชค    เลขานุการ 
 

 



 
 

๑๗ 

    

 ๒. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๑.  คุณปรีชา  พิชัยฤกษ์    ประธาน   
๒.  คุณพฤกษาณัฏฐ์ สุริยะวงศ์    รองประธาน  
๓.  คุณสุวิช  ก ามะหยี่    นายทะเบียน  
๔.  คุณธีรวัฒน์  สันติชีวะวงศ์    ประชาสัมพันธ์    
๕.  คุณกรรณิการ ์ สุกปลั่ง     เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๑.  คุณสุรพงษ์  ธีระกุลชัย    ประธาน   
๒.  คุณคงเดช   ทรงแสง     รองประธาน  
๓.  คุณชูเกียรติ  ทวีรติธรรม    นายทะเบียน  
๔.  คุณประทุมรัตน์  เกียรติประเสริฐ    ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณศุภลักษณ์  อัศวสิทธิกุล    เลขานุการ 

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๑.  คุณอนุพงษ ์  ลาภจิตร    ประธาน  
๒.  คุณมณทริกา  ส่งอุไรล้ า    รองประธาน  
๓.  คุณธนาพร   อินทรศิริ    นายทะเบียน  
๔.  คุณธนัตพร   บุญผาสุข    ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณกนกวัลย์  มาลัยศรี    เลขานุการ 

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
๑.  คุณวรรลี  รัชฎาภรณ์กุล    ประธาน   

 ๒.  คุณพรนันต ์  ชิดโคกสูง    รองประธาน  
 ๓.  คุณเกื้อกูล  แก้วเรียง    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณภารด ี  คงสกุลเจริญ    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณพิชญาดา โลหิตหาญ    เลขานุการ 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๑.  คุณนงนุช  เกียรติบ ารุงพันธุ์    ประธาน  

 ๒.  คุณละอองทิพย์ แม้นมินทร์    รองประธาน  
 ๓.  คุณอุกฤษฏ์  เดชนะ     นายทะเบียน   
 ๔.  คุณปุณยวีร์  นิธิฟักษ์สกุล    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณสมพร  ยงประเดิม    เลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๑.  คุณจรีพร  บุญสูง     ประธาน  

 ๒.  คุณณัฐาภร  อาชวเมธีกุล    รองประธาน  
 ๓.  คุณกาญจนี  รัชต์บริรักษ์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณสกุณา  สมุทรจินดา    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณศิริสุดา  ชัยแสนสุข    เลขานุการ  
      คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 

๑.  คุณธวัชชัย  ชิดชมศรีจันทรา    ประธาน  
 ๒.  คุณสุณิสา  ท้วมโชติ    รองประธาน  
 ๓.  คุณมธุรส  งามเลขา    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณศิริรัฐ   บุญถนอม    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณอรนุช  จังคศิริ     เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
๑.  คุณวินัย  หมวดสันเทียะ    ประธาน  

 ๒.  คุณธงชัย  ธงเงิน     รองประธาน  
 ๓.  คุณอนุสรา  ตัณชะกุล    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณทรัสตี  สฤษดิกุล    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณสกลวัชร์  เจียรศรีเสถียร    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
๑.  คุณวรวิทย์  แก้วประเสริฐศรี    ประธาน   

 ๒.  คุณธนวรรณ  จอร์แดน    รองประธาน  
 ๓.  คุณสุกัญญา  ชาญกสิคุปต์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณดุษฎี  อนันตชัย    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณฐานิตา  คุณยศยิ่ง    เลขานุการ 

  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 
๑.  คุณพันธุ์มงคล โฆษิตสุริยาพันธุ์    ประธาน   

 ๒.  คุณภัทรนัน  วริศนนท์    รองประธาน  
 ๓.  คุณดุสิตา  ถีระแก้ว     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณปรางค์ทิพย์ เจริญรัมย์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณศิริรัตน ์  เกตุไนย     เลขานุการ   
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 
๑.  คุณรุ้งรัส  โธยนรินทร ์    ประธาน  

 ๒.  คุณบังอร  สวัสดี     รองประธาน  
 ๓.  คุณจีรภรณ ์  ทิพย์ประคอง    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณกุลรัตน์  จันทนบุบผา    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณธัญญ์นภัส ด ารงค์เจริญรักษ์    เลขานุการ 
 
 
  



 
 

๑๙ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๒ 
๑.  คุณสถาพร  ขาวสะอาด    ประธาน   

 ๒.  คุณสุเมศร์  ชีวชิต     รองประธาน  
 ๓.  คุณวรรณกรณ ์ เติมประยูร    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณฟูาใส  เหมราช     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณนฤมล  สภาคกุล    เลขานุการ 
 

 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๓ 

๑.  คุณฐิตาภรณ ์ อ่อนบ ารุง    ประธาน  
 ๒.  คุณรัสมัย  สันทอง     รองประธาน  
 ๓.  คุณสังเวียน  โพธิ์ชัยรัตน์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณสมใจ  วัฒนดาวเรือง    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณเนตรนภา ทรงศิริ     เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๔ 
๑.  คุณกันยาภรณ ์ ศิริล้น     ประธาน  

 ๒.  คุณวรนารถ  กสิวิทยานันท์    รองประธาน  
 ๓.  คุณพัชรนันท ์ คงแก้ว     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณพจนีย ์  ชัยปิยะวุฒิรักษ์    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณรัตนา  ติวา     เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๕ 
๑.  คุณมงคล  เอื้อจิตอนันตกุล    ประธาน  
๒.  คุณสุพัฒน์  เลิศปัญญาโรจน์    รองประธาน  
๓.  คุณอิศรา  เรืองสันติ    นายทะเบียน  
๔.  คุณผานิต  เผ่าพันธ ์    ประชาสัมพันธ์ 
๕.  คุณรสลิน   โกแวร์     เลขานุการ 

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๖ 
๑.  คุณปรเมษฐ์  คงสุวรรณ    ประธาน  

 ๒.  คุณรัตนวีร์  กอร์ดอน    รองประธาน  
 ๓.  คุณณปภา   กรรณติมากร    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณเอกศิษฐ์  สุรเกียรติก าจร    ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  คุณมงคล  วรวิชญาวิวัฒน์    เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 

    

  ๓.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๑.  คุณวิศิษย์ศักดิ์  ปล้องเจริญ    ประธาน   
๒.  คุณภาวิณี   สุมลตรี     รองประธาน  
๓.  คุณอังคณา   รงควณิช    นายทะเบียน  
๔.  คุณภูมิพัฒน์           สิทธิ์ธนาวิธาน      ประชาสัมพันธ์    
๕.  คุณนวพร   เพชรไกร    เลขานุการ  

  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๑.  คุณธีระพงษ์  ทัพพสารด ารง    ประธาน   
๒.  คุณภัสรันลิน  นิธิกรธัญวัชร์    รองประธาน  
๓.  คุณรัฎฐา   เจริญ     นายทะเบียน  
๔.  คุณปิยะวรรณ  ตั้งบัณฑิต    ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณสุพัตรา   วงศ์ประไพพักต์    เลขานุการ  

   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
๑.  คุณจีราพงษ์  จินะสะทุ่ง    ประธาน   
๒.  คุณอมรเทพ  บุรียเมธากุล    รองประธาน  
๓.  คุณฐาปานีย์  วัฒนะกิตติ์รวี    นายทะเบียน  
๔.  คุณภัสกมล   อรรถการพงษ์    ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณสว่างศรี   พิชญรัตน์    เลขานุการ  

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๑.  คุณมนธิดา  ไชยพล     ประธาน   

 ๒.  คุณเสาวดี  คุณานุสรณ์ชัย    รองประธาน  
 ๓.  คุณยุคนธร  เชิดเกียรติศักดิ์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณพงศ์กิตติ์  เตชะสมบูรณ์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณศาชล  สุวรรณภักดี    เลขานุการ  

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๑.  คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด    ประธาน   

 ๒.  คุณลินิน  ศรียาภัย     รองประธาน  
 ๓.  คุณมณิชญา  ธนภูริรัตน ์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณเจนระวีภัส อัฒฑพงศ์ภิญโญ    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณธนิสร  ลุยะพันธุ์    เลขานุการ  
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 

๑.  คุณอมรรัตน์  แสงหิรัญ    ประธาน   
 ๒.  คุณกัลยวรรธน์ อินทรสถิตย์    รองประธาน  
 ๓.  คุณศุภลักษณ์ อัญชลีธรรม    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณกัญญาวีร์ นาตึง     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณณิชมน  กาบินพงษ์    เลขานุการ  
 
 



 
 

๒๑ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๑.  คุณไพศาล  สันติสุขถาวร    ประธาน   

 ๒.  คุณนัฐทพร  กุถ่อง     รองประธาน  
 ๓.  คุณศิริพร  ตีรวนินธร    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณสกาวเดือน  ตันติวรพงศ์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณศุภลักษณ์ อัศวสิทธิกุล    เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑.  คุณอินทิรา  พาร์ค     ประธาน   

 ๒.  คุณอมรรัตน์  ลีลายั่งยืน    รองประธาน  
 ๓.  คุณนภาพร  หนูรัก     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณธัญญเกียรติ เมธีเจริญวัชร์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณชาลินี  เรืองศิลป์    เลขานุการ  
  
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 

๑.  คุณวุฒิชัย  แก้วคง     ประธาน   
 ๒.  คุณกรกนก  ตันธนชัย    รองประธาน  
 ๓.  คุณสุวัฒนานนท์ มาเฉลิม     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณนุศราพร  สุภาพสุนทร    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณอัญชลี  ประดิษฐ์ทอง    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐ 
๑.  คุณไพรัตน ์  เกษตรสินธุ์    ประธาน   

 ๒.  คุณสุพรรณี  ผิวเทศ     รองประธาน  
 ๓.  คุณเยาวพา  กาญจโนภาศ    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณยุพา  ชูศักดิ์แสงทอง    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณศศิธร  ตลับเพ็ชร    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑ 
๑.  คุณนพพร  อุณาภาค    ประธาน   

 ๒.  คุณประณีต  โฉสูงเนิน    รองประธาน  
 ๓.  คุณกุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาค า     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณสมจิตร  จินาภักด ี    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณปภานัน  ใจดี     เลขานุการ  

   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๒ 
๑.  คุณอรรณพ  โสระเวช    ประธาน   
๒.  คุณสิตะกาญจน์  อนันตศิลป์    รองประธาน 
๓.  คุณชยางกูร   อิศม์เดช     นายทะเบียน 
๔.  คุณสายพิณ           สะและวงษ์    ประชาสัมพันธ์ 
๕.  คุณเยาวพา   กาญจโนภาศ    เลขานุการ 
 
 



 
 

๒๒ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๓ 
๑.  คุณสมใจ  กุมภิโร     รองประธาน  

 ๒.  คุณชุตินันท ์  พุทธิบูชา    นายทะเบียน  
 ๓.  คุณจิราพร  ก่อศิลป์     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณสุดารัตน ์ ทรงศิริ     ประชาสัมพันธ์  

๕.  คุณจิตนิภา  เกศดี     เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๔ 
๑.  คุณศศิฐณัฐ  บูรพสายัณห์    ประธาน   

 ๒.  คุณณรงค์ศักดิ ์ จิโรภาส     รองประธาน  
 ๓.  คุณอมลวรรณ ศิลาวน     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณจันทร์เพ็ญ เหลืองเจริญ    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณชุติมานนท์ โกมลฤทธิ์             เลขานุการ  
  

  
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๕ 

๑. คุณรชาภา  ฉิมฉลอง    ประธาน   
๒. คุณสุรีย์พร   พรรัตนก าจาย    รองประธาน  
๓. คุณพิมพา  ศุภสวัสดิ์กุล    นายทะเบียน  
๔. คุณพัชราวรรณ อุตปิยะ     ประชาสัมพันธ์ 
๕. คุณจุฬาวรรณ ตังคสมบัติ   เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๖ 
๑.  คุณธนัฎฐา  ภู่ประเสริฐ    ประธาน   

 ๒.  คุณเปรมใจ  ประเสริฐสรรค์    รองประธาน  
 ๓.  คุณวลัยภรณ์  กุณทียะ     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณกรณ์ฐวรรณ์ สุวรรณเมนะ    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณสุคนธกุนท ์ ลิมปิชาติ    เลขานุการ  
 

  ๔. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๑.  คุณจารุวัณณ ์ ปิยะเวชวิรัตน์    ประธาน   
๒.  คุณอ้อมกัญญา เหรียญวัจนะวงศ์   รองประธาน  
๓.  คุณรุ่งอรุณ  เกศวหงษ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุดาภินย ์ บุญศรี       ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณศุภราช  ปิติเลิศคุณ    เลขานุการ  
 
 
 
 
 

 



 
 

๒๓ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๑.  คุณกมลวรรณ ชินอุดมพร    ประธาน   
๒.  คุณณัฐสินี  เจียรลลิต    รองประธาน  
๓.  คุณพรเพ็ญ  อัศวลายทอง    นายทะเบียน  
๔.  คุณกัลยา  เดชเลย ์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณมาลี  ศรีสวัสดิ์ธารา    เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๑.  คุณยุทธนา  มีเสถียร     ประธาน   
๒.  คุณกาญจนา จิตต์ตั้ง     รองประธาน    
๓.  คุณวิวัฒนา  เกตรายาร    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุรพร  เสรีพัฒนะพล    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณพัณณ์ชยา ศรีเมืองยศกุล    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๑.  คุณอธิภพ  บัวเผื่อน    ประธาน   
๒.  คุณวชิรวิชญ์ บุญสม     รองประธาน  
๓.  คุณสณชัย  พงศ์รพีพร    นายทะเบียน  
๔.  คุณทองปน  จักรชัย     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณโสภิณ  สว่างศรี     เลขานุการ 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 

๑.  คุณจักรเรศ  สุดใจ     ประธาน  
๒.  คุณปิยะนุช  โสภามา     รองประธาน  
๓.  คุณบุญน า  นามลิ้มเหมนท์    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุภาพรรณ ี รุ่งเรืองวัฒนะชัย    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณสุพานี  เก่งระดมกิจ    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๑.  คุณนิพัน  กุลธารารมณ์    ประธาน   
๒.  คุณจักรี  จินดาวนิช    รองประธาน  
๓.  คุณทวีวัฒน์  สมิทธีนราเศรษฐ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณวีรวิทย์  เสถียรพิสุทธิ์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณฐิติพร  เข็มราช     เลขานุการ 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๑.  คุณมงคลกิตต์ ทรัพย์จีระกุล    ประธาน   
๒.  คุณพรรณทิพย์ อัศวทองกูล    รองประธาน  
๓.  น.อ.หญิงสุพัตรา บุราณเศรษฐ    นายทะเบียน  
๔.  คุณชาคริยา  สุขสมกิจ    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณเนตรชนก ศรีอ านวยไชย    เลขานุการ  
 
 
 



 
 

๒๔ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๑.  คุณธัญญาลักษณ์ จินดานุรักษ์    ประธาน   
๒.  คุณวรนุช  ผิวเหลืองสวัสดิ์    รองประธาน  
๓.  คุณบุญทิพย์  บอนแดง    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุขุมาล  รัตนศิลปิน    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณยุพิณ  เหมวัน     เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๑.  คุณชวลิต  กรุดพันธ์    ประธาน   
๒.  คุณวงษ์วิภา  ศรีพานิช    รองประธาน  
๓.  คุณสุจิตรา  ลิขิตวิวัฒน์กุล    นายทะเบียน  
๔.  คุณวรรณา  สวนทอง    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณอุษณี  ตั้งนพวีรวัฒน์    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐ 
๑.  น.อ.สมบัติ  แย้มดอนไพร    ประธาน   
๒.  ดร.นาร ี  อาจวาริน    รองประธาน  
๓.  คุณสุกัญญา  ศรีสุดา     นายทะเบียน  
๔.  คุณวราภรณ ์ อัศวโกวิทวงศ์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณชวลคิ  ลิมปคุปตถาวร    เลขานุการ  

 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑ 
๑.  คุณสัมพันธ์  ทองประกาศิต    ประธาน   
๒.  คุณปิยะ  จินดามณีพล    รองประธาน  
๓.  คุณนภาพร  ตันติพิริยะพงศ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณบุญล้อม  บัวส าลี     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณจิรพร  ตันติวัฒนกุล    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
๑.  คุณปรารถนา โตอินทร์    ประธาน   
๒.  คุณญาณิศา  สิงหาทอง    รองประธาน  
๓.  คุณศรีวรรณ  ไชยมนัส    นายทะเบียน  
๔.  คุณสุกัญญา  ผ่องสมบูรณ์    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณอุมาภรณ์ มะหะหมัด    เลขานุการ 
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓ 
๑.  คุณประภามาส สิงคะเนติ    ประธาน   
๒.  คุณพัชญ์นันทน์ ชาลีรินทร์    รองประธาน  
๓.  คุณรัตนาวลี  โนนสูง     นายทะเบียน  
๔.  คุณประสงค์  พลายแก้ว    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณดลสุข  สุพิชชากุล    เลขานุการ  
 
 



 
 

๒๕ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔ 
๑.  คุณสมฤดี  พันธ์นิธิทร ์    ประธาน   
๒.  คุณพรทิพย์  ภาคฐิน     รองประธาน  
๓.  คุณณิชาภา  สุสิลาอังกูร    นายทะเบียน  
๔.  คุณฮานีม  ลือวัฒนภักดี    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์    เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕ 
๑.  คุณกันตา  ทองเทพ    ประธาน   
๒.  คุณวิธิเนศวร ์ จันทวนิชกุล    รองประธาน  
๓.  คุณเสาวณีย์  อุไรรุจน์     นายทะเบียน  
๔.  คุณเบญจวรรณ ทาส ี     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณนารีรัตน ์ แสนชัย     เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๖ 
๑.  คุณโชติกา  แซ่อ๊ิว     ประธาน   
๒.  คุณสนธิศักดิ ์ เพ็ชรโชติ    รองประธาน  
๓.  คุณกฤษณา  เทียนแสงอุทัย    นายทะเบียน  
๔.  คุณภัทรชพร  จิราพร     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณอิศสรยา  ฤกษะสุต    เลขานุการ 

 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๗ 

๑.  คุณชัยรัตน์  พลวิจิตร    ประธาน   
๒.  คุณศรีจุฬาจันทร ์ สุวรรณ     รองประธาน  
๓.  คุณชาตรี  เอี่ยมแจง    นายทะเบียน  
๔.  คุณกอบแก้ว  โถวสกุล     ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณศิริพร  กลัดงาม    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๘ 
๑.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง    ประธาน   
๒.  คุณบุญส่ง  เหล่านพเก้าสกุล    รองประธาน  
๓.  คุณแวววรรณ อุ่นจิรศักดิ์    นายทะเบียน  
๔.  คุณนที  ทะศรีละ    ประชาสัมพันธ์    

 ๕.  คุณบานชื่น  ทองเทียบ    เลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 

    

  ๕.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๑.  คุณอมรรัตน์  อ่อนนุช     ประธาน    

 ๒.  คุณภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์    รองประธาน  
 ๓.  คุณราน ี  วรกมล     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณพรรัตน ์  โชตนภูมิ    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณภัทรานิษฐ์ วิโรจน์กาญจนกุล   เลขานุการ  
   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๑.  ดต.สุรินทร์  บินรุม     ประธาน    

 ๒.  คุณฤดี  สิริมโนเสถียร    รองประธาน  
 ๓.  คุณวิชชุมนตร์ มีมา     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณวิมล  สมจิตร     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช    เลขานุการ  
   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๑.  คุณอภิศักดิ์  โตรุ่งเรืองยศ    ประธาน    

 ๒.  คุณนิตยา  ปาประโคน    รองประธาน  
 ๓.  คุณภัทรมาส  พลังสุริยะ    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณวัณณภาณ ์ คุณสินทวีกุล    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณสุชาติ  วิสารทกุล    เลขานุการ  

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๑.  คุณอภิเชษฐ์  งามสง่า     ประธาน    

 ๒.  คุณอนงค์  วรรณโก    รองประธาน  
 ๓.  คุณมุ้ยหลัน  ชัยอิทธิเดช    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณวิจิตร  คุณัตภานนท์    ประชาสัมพันธ์    
 ๕.  คุณจ าแลง  สงหนู     เลขานุการ  
      คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 

๑.  คุณอาวรณ์  สายฉลาด    ประธาน   
 ๒.  คุณรวิโรจน ์  ชัยพิมลผลิน    รองประธาน   
 ๓.  คุณสุวรรณี  สุรกิจบวร    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณปราณ ี  แย้มขยาย    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณทัตชญา  ภัทรธนตระการ    เลขานุการ    
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๑.  คุณวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ    ประธาน   

 ๒.  คุณพรชัย  เกรียงมงคล    รองประธาน  
 ๓.  คุณสุวรรณา  จิตรโรจนรักษ์    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณกัญจน์อมล วัฒนศิลป์กุล    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณสุกัญญา  อนันตกาลต์    เลขานุการ  
  



 
 

๒๗ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๑.  คุณวิบูลย์  พงษ์ศิริรัชกุล    ประธาน   

 ๒.  คุณสุวิทย์  คุณานุปถัมภ์    รองประธาน  
 ๓.  คุณจินตนา  จิรพงษ์ปกรณ์    นายทะบียน  
 ๔.  คุณชัญญา  วิโรจน์แดนไทย    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณพัชร์สิชา  สนธิ์สิริสกุล    เลขานุการ  
   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๑.  คุณปนัดดา  กรรณสูต    ประธาน    

 ๒.  คุณสุวัฒน์  เทพรินทร์    รองประธาน   
 ๓.  คุณจิราพร  ฐานบ ารุง    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณมยุรี  เทพรักษา    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณบัณฑิต  ฝุายเทศ     เลขานุการ  
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 

๑.  คุณชัยพัฒน์  ธนภูริรัตน ์    ประธาน   
 ๒.  คุณธีระศักดิ ์ หยกอุบล    รองประธาน   
 ๓.  คุณฐานวัฒน์ อริยเกริกเกียรติ    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณณัฒชา  ก าแพงเพชร    ประชาสัมพันธ์  

๕.  คุณศรีวรรณ  วงษ์อิสลาม    เลขานุการ    

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐ 
๑.  คุณฟองสมุด  ปึงทอง     ประธาน    

 ๒.  คุณธ ารง  ธ ารงหวัง    รองประธาน  
 ๓.  คุณวรรณพร  แก้วสม     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณณรัฐกาญ เพ็งลาย     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณวิไลพร  รักการค้า    เลขานุการ   
 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 

๑.  คุณวิสุทธิ์  ศุภกรรม    ประธาน    
 ๒.  คุณมัทธิพาธา พงษ์ไพโรจน์    รองประธาน  
 ๓.  คุณพรทิพย์  สอาด     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณชวัลลักษณ์ ปฏิเสาร์     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณเอกชัย  ล้อทองกุล    เลขานุการ  
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
๑.  คุณสุกฤษณ์  ศรีจันทร์วิจิตร์    ประธาน   

 ๒.  คุณกรรณิการ ์ แสงอาทิตย์    รองประธาน  
 ๓.  คุณวรรณภา  ปลดรัมย์    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณศนันท์ญา บัวข า     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณเสาวลักษณ์ คงอยู่     เลขานุการ 
 
  



 
 

๒๘ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓ 
๑.  คุณประเสริฐ  เจริญปริพัฒน์    ประธาน    

 ๒.  คุณธงชัย  ทับทิม     รองประธาน  
 ๓.  คุณนพฤทธิ์  รุ่งเรือง     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณศุภลักษณ์ จ าปาดะ    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณเกษม  หมัดนุรักษ์    เลขานุการ   

   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔ 
๑.  คุณอดิศักดิ์  มะซอ     ประธาน    

 ๒.  คุณคนึง  วงศ์ขวัญเมือง    รองประธาน  
 ๓.  คุณกัญญนัช  แจ่มกระจ่าง    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณทัศน์วรรณ พิทักษ์ปรวัฒน์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณสุธัญญา  ศรีศักดา    เลขานุการ  

  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
๑.  คุณสุรีย์พร  พรรัตนก าจาย    ประธาน   
๒.  คุณนันท์นภัส เกียรติธนาพงษ์    รองประธาน  
๓.  คุณศุภลักษณ์ เผือกขวัญนาค    นายทะเบียน  
๔.  คุณอรทัย  วิเศษปัดสา    ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณมนตรี  ชยนิธิวุฒิ    เลขานุการ   

   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๖ 
๑.  คุณชนัญญา  ชูศรี     ประธาน    

 ๒.  คุณชุติมา  ออกแม้น    รองประธาน  
 ๓.  คุณภาวิณ ี  บัวศรี     นายทะเบียน  
 ๔.  คุณวาสนา  พรสกุลศักดิ์    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณนิตยา  เชาวน์มาศ    เลขานุการ  
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๗ 
๑.  คุณสันต ิ  สุนทรชื่น    ประธาน   
๒.  คุณเจริญรัตน ์ แว่เฮง     รองประธาน  
๓.  คุณดวงสมร  สาลี     นายทะเบียน  
๔.  คุณราตรี    ร่าเริง     ประชาสัมพันธ์  
๕.  คุณสมนึก  ภู่แก้ว     เลขานุการ  

   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๘ 
๑.  คุณกิตติยา  แก้วประเสริฐศรี    ประธาน    

 ๒.  คุณญาณ ี  นาครัตน ์    รองประธาน  
 ๓.  คุณนฤมล  จิตร์ภิรมย์ศรี    นายทะเบียน  
 ๔.  คุณอังสนา  พิรัญโน     ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณนคร  ฉายตระกูล    เลขานุการ  
 
 



 
 

๒๙ 

    
  

๖.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑.  คุณประสิทธิ์  เจตน์ทรงธรรม    ประธาน    

 ๒.  คุณณัฏฐ์  สุทธิวรชัย    รองประธาน   
 ๓.  คุณวิโรจน ์  เตชะกมลสุข    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณธษา  ชัยสุวรรณ    ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณวีรศักดิ์  เลิศเรืองบัญญวุฒิ   เลขานุการ   

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑.  คุณบุญมี  โปรณานันท ์    ประธาน    
๒.  คุณทิพย์อันนา สหัสสพล    รองประธาน   

 ๓.  คุณปิติพงศ์  ตตินันทวัฒน์    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณอุดม  อ่ึงเจริญชัย    ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณสุรางค์รัตน ์ กลิ่นประทุม    เลขานุการ    
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๑.  คุณสมบัติ  บุญประธรรม    ประธาน     
๒.  คุณชุติมันต์  งามดวงกมล    รองประธาน   

 ๓.  คุณกัญญา  ไวยประเสริฐ    นายทะเบียน    
๔.  คุณสมนึก  ศุสีธร     ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณธีร ์  ธีรธรรม     เลขานุการ   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๑.  คุณสมเกียรติ เลาหะวรุตม์ชัย    ประธาน     
๒.  คุณวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร    รองประธาน    
๓.  คุณปรีชา  ศรีสิม     นายทะเบียน   
๔.  คุณภัสวัลย์  เมธาพรธนพงศ์    ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณเกียรติสุดา กาญจนพฤทธิ์    เลขานุการ   

  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 

๑.คุณสมพร   อังกูรเมธาวี    ประธาน     
๒.คุณปิยา   วงศ์วิสุทธิธรรม    รองประธาน   

          ๓.คุณศุภลักษณ์  อัญชลีธรรม    นายทะเบียน   
๔.คุณสมชาย   ธีรรักษ์ตระกูล    ประชาสัมพันธ์   
๕.คุณจ.ส.อ.วิโรจน์  จันฤาไชย    เลขานุการ    
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๑.  คุณโสภณ  ผลสุขการ    ประธาน     
๒.  คุณอนัญดา  ไกรรักษ ์    รองประธาน   
๓.  คุณวนิดา  ลิมศิริวนนท์    นายทะเบียน    
๔.  คุณพิมลพรรณ โห้ประไพ    ประชาสัมพันธ์   
๕. คุณวราภัสร ์  ปุลวัชรเชาวพงษ์   เลขานุการ   

  



 
 

๓๐ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 

๑.  คุณบัญชา  เหล่าอุดมกุล    ประธาน    
 ๒.  คุณสุกัญญา  รงค์เดชประทีป    รองประธาน   
 ๓.  คุณธัญญันภัส พิมพ์รัฐถาวร    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณมัณฑนา  พิจิตต์     ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณธารทิพย์  คุ้มพันธ์     เลขานุการ   
  

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๑.  คุณสิริมา  สาลี     ประธาน    

 ๒.  คุณสุจินต ์  บาราคัม    รองประธาน   
 ๓.  คุณรัชญา  โสภณอภิกุล    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณไพรัช  รอยวิรัตน์    ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณวิไล  อ านาจจงจรูญ    เลขานุการ   
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 
๑.  คุณปิยะพร  มัฎฐาพันธ์    ประธาน     
๒.  คุณสมใจ  กุมภิโร     รองประธาน   
๓.  คุณนภนิษฐ์  หิรัญจิตรพลชะ    นายทะเบียน   
๔.  คุณวิไลรีตน์  สวัสดิ์พีระ    ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณอุษณีย์  เสนาสุข     เลขานุการ   

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
๑.  คุณวิบูลย์   อัตถาชน    ประธาน     
๒.  คุณศิริสุดา   ชัยแสนสุข    รองประธาน   
๓.  คุณฉัตร   จิระปัทมะ    นายทะเบียน   
๔.  คุณนันทวัน   ภัทรยานนท ์    ประชาสัมพันธ์   

  ๕.  คุณวิภาดา   สมบูรณ์     เลขานุการ   
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ 
๑.  คุณนรา  ผาสุพงษ์    ประธาน    

 ๒.  คุณสมชาย  พงษ์ไกรกิตติ    รองประธาน   
 ๓.  คุณธีระพล  หอประสาททอง    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณจ าเริญ  เลิศล้ านภากุล    ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณธนวัฒน์  พูลสวัสดิ์    เลขานุการ   
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ 
๑.  คุณวิญญู  วศินธนสาร    ประธาน    

 ๒.  คุณสุชาติ  เฟื่องสุวรรณ    รองประธาน   
 ๓.  คุณอุบล  ชัยวงษ์     นายทะเบียน   
 ๔.  คุณฐานโชต  ตันติประภาวงศ์    ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณรัทชนก  สุวรรณพงศ์    เลขานุการ  
  
 



 
 

๓๑ 

    

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ 
๑.  คุณคุณพรหมพักตร์ ส่งศิริฤทธิไกร    ประธาน    
๒.  คุณสมชาย  อัศวผาติบุญ    รองประธาน   
๓.  คุณเกื้อกูล  แก้วเรือง    นายทะเบียน   
๔.  คุณนพลักษณ์ ธีรานุตร ์    ประชาสัมพันธ์   

  ๕.  คุณอารีวรรณ ใจหนัก     เลขานุการ   
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖/๑๔ 
๑.  คุณปัญญา  พานทอง    ประธาน     
๒.  คุณประจวบ  นวลวงค์อิน    รองประธาน   
๓.  คุณอรุณศร ี  อังคะสิทธิศิริ    นายทะเบียน   
๔.  คุณทฤฒมน  มาตย์วิเศษล    ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณพนิดา  อบรมดี     เลขานุการ   

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕ 
๑.  คุณสุขุม  มหิทธิหาญ    ประธาน    
๒.  คุณกาญจนา อุปพงษ์     รองประธาน   
๓.  คุณศิริพร  หรงศิริ     นายทะเบียน   
๔.  คุณทิตา  กัยนันทน์    ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณณัฏฐ์หทัย สีหวัฒน์     เลขานุการ    

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖ 
๑.  คุณวรินทร์  กิตติเจริญวิวัฒน์    ประธาน    

 ๒.  คุณอนุวัฒน์  สุขศรีจักรวาร    รองประธาน   
 ๓.  คุณกิติพร  ภู่สุนทรธรรม    นายทะเบียน   
 ๔.  คุณสิรภัทร  ค าอุดม     ประชาสัมพันธ์   
 ๕.  คุณวริศรา  หิรัญญะวณิชย์    เลขานุการ 
   

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๗ 
๑.  คุณเสร ี  หร่ายมะณี  ประธาน    
๒.  คุณภริดา  มาทานี   รองประธาน   
๓.  คุณวาสนา  บุหลั่นเพ็ง  นายทะเบียน   
๔.  คุณจิตญาดา   เล็กวิเชียร  ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณนิภา  ต าราเรียง  เลขานุการ   

 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๘ 
๑.  คุณวิทยา  มาดบังอ่อน  ประธาน     
๒.  คุณอภิชาติ  เพียรเจริญ  รองประธาน   
๓.  คุณมงคล  ธนประศาสน ์  นายทะเบียน   
๔.  คุณภาภิมล  เพียรคราด  ประชาสัมพันธ์   
๕.  คุณสายชล  ใจสันทัด  เลขานุการ   
 
 



 
 

๓๒ 

    

หน้าที ่  ๑.  มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
      ๒.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
      ๓.  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 
      ๔. ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

  
 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     และมีประสิทธิภาพ  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

(นายธีระพงศ์     นิยมทอง) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๓๓ 

    

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ที ่๓๖๙ /๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
.......................................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมมาตรา
๒๗ (๑)จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางอนงค์ อรุณพูลทรัพย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์  รองผู้อ านวยการกลุมบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๔.  นางรัชนิดา ชิดสิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
๕.  นางสาวสายพิณ พุทธิสาร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนาพร  กันพรหม ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ  

    หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
   ๗.  นายสักกา  สักกะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
   ๘.  นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที ่  ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒.  คณะกรรมการประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒.๑ คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

 

 ๑.  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๒.  นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ    หัวหน้างานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง  
 

๒.๒  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. นายกีรติ  โกบุตร     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒. นางสาวธืษณาวดี ดิษฐวิเศษ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

๒.๓  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑.  นางสาวลินดา ธาราศานิต    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

 ๒.  นายเอกภพ  สาเหล ่     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
    

๒.๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑. นายภาวัต  โชติสุภาพณ    หัวหน้าระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 

       

 



 
 

๓๔ 

    

๒.๕  ครผูู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. นายมานัส  ศักดี     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

๒.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

๒.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

๓.  คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

๓.๑  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
 ๑. นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ 
 ๒. นางพวงทอง  เหลืองโรจนกุล 

 

๓.๒  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
 ๑. นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว 

๒. นายภาณุมาศ หมุนเกตุ 
   

๓.๓  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๑. นางอลิสา  สิงห์เจริญ 

๒. นายกีรติ  โกบุตร 

 

๓.๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
 ๑. นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม 

๒. นายชิตวีร์  มองเพชร 
 

๓.๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
 ๑. นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์ 
 ๒. นางปิยะดา  ใจยศ 
 

๓.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
 ๑. นางสาวช่อผกา สระบัว 

๒. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ 

 

๓.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
 ๑. นางผ่องใส  ภูมิวิชิต 

๒. นางสาวสวรา วรขันธ์ 
 
 
 
 

     



 
 

๓๕ 

    

๓.๘  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
 ๑. นางภัทรา  เมฆานิมิตดี 

๒. นายกฤษณะ  โสนามัย 
 

๓.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
 ๑. นางสาวดวงดี จานลาน 

๒. นางพิศสมัย  บุญสวัสดิ์ 
 

๓.๑๐ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
 ๑. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา 

๒. นางสาวสุธาทิพย์ นามเตี๊ยะ 

 

๓.๑๑ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๑ 
 ๑. นางสาววิสาร์ สาลีรูป 

๒. นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล 
 

๓.๑๒ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒ 
 ๑. นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ 

๒. นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม 

 

๓.๑๓ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๓ 
 ๑. นางสาวพนิดา ชื่นตา 

๒. นายเวทชัย  สุภาพ 
 

๓.๑๔ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๔ 
 ๑. นางสาววีรนุช จันดาวงษ์ 

๒. นางสาวธิดารัตน์ ไพรวัลย์ 
 

๓.๑๕ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๕ 
 ๑. นายวีระยศ  ชาลีกุล 

๒. Mr.Alon  Mayormita 

 

๓.๑๖ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๖ 
 ๑. นางสาวสุทธินี แก้ววิไล 

๒. Mr.Pema  Sherpa 
 

๔.  คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

๔.๑  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
 ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม 

๒. นางสาวลินดา  ธาราศานิต  
  

๔.๒  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 ๑. นางสาวอภิญญา บ้านใหม่ 

๒. นายณัฐวัฒน์  จริงสันเทียะ 
 



 
 

๓๖ 

    

๔.๓  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
 ๑. นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี 

๒. นายรักพันธุ์  เทพปัน 
 

๔.๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
 ๑. นางสาวณราวดี เสือพริก 

๒. นางสิริลักข์  ศรีสมรักษ์ 
   

๔.๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 

 ๑. นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง 
๒. นายวีระชัย  นันทวิจารณ์ 

  

๔.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
 ๑. นายปิยนัฐ  ธนะบุตร 

๒. นางสาวอมรรัตน์ ศรีจูม 
๔.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
 ๑. นางมาลิณี  นิลแจ้ง  

๒. นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์ 
  

๔.๘  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
 ๑. นางนริสา  ชัญญาวงศ์ศักดิ์ 

๒. นางสาวศริญญา ผันอากาศ 

  

๔.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
 ๑. นายสงคราม  เกล็ดประทุม 
 ๒. นางสาวพรสุดา มินส าโรง 
  

๔.๑๐  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ 

 ๑. นายไชโย  สุคันธวิภัติ 
๒. นางธนิกา  ณรสุทธิภัทร 

 ๔.๑๑  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑ 
 ๑. นางดาเรศ  ปิยะมานนท์ 

๒. นางสาวอัฉรา แสงศรี 
 

๔.๑๒  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๒ 
 ๑. นายวิสุทธิ์  เสาวรส 

๒. นางสาวอุษณีษ์ ปลัดศรีช่วย 

๔.๑๓  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๓ 
 ๑. นายโอภาส  ศิริปัญญาภรณ์ 

๒. นางสาวศรินณา อ่องแช่ม 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 

    

๔.๑๔  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๔ 
 ๑. นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู 

๒. นายเอกภพ  สาเหล ่  
๔.๑๕  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๕ 
 ๑. นางสาวมยุรา ทิทา 

๒. Miss Piya  Upadhya 
 

๔.๑๖  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๖ 
 ๑.  นางสาวทัศนีย์ แก้วลี 

๒.  Mr. Mark  Cabacang  
 

๕.  คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

  

๕.๑   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ๑. นางชยารัตน์  โพธิ์พุทธภูมิ 
 ๒. นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก 

  

๕.๒   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๑. นางสาวภรภัทร ไทยภักดี 
๒. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์ 

  

๕.๓   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๑. ว่าที่ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ 
๒. นางอารีย ์  สุวรรณพงษ์ 
 

๕.๔   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๑. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ 
๒. นางสายพิณ  ชื่นศิวา 
  

๕.๕   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๑. นางภาวดี  กีรติอังกูร 
๒. นางสาวศุภาภรณ ์ ฝูงกล่ิน 

  

๕.๖   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๑. นางนิติยา  ก่อเกียรติสิริ 
๒. นายธน ู  เมลืองศิลป์ 

  

๕.๗   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๑. ภูมิมาส  รักษ์วงศ์ 
๒. นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์  

๕.๘   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑. นายเจนรงค ์  สอนบาล 
๒. นางสาวจุรี  ไม้จันทร์  

  

  



 
 

๓๘ 

    

 ๕.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
๑. นายวินิจ  ค าแหง 
๒. สาวอนันตญา ต่ายหลี 
 

 ๕.๑๐  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐ 
๑. นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน 
๒. นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ 
 

    ๕.๑๑  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑ 
๑. นางสาวจันทร์แรม บุญตือ 
๒. นายภาคภูมิ  ภิมาลย์ 
  

    ๕.๑๒  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๒ 
๑. นางสาวปริปุณณา อุดมโชค 
๒. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ ์

 

    ๕.๑๓  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๓ 
๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีค าเบ้า 
๒. นางสาวพฤษภา บุญสุข  

    ๕.๑๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๔  
๑. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล 
๒. นายภาวัต  โชติสุภาพณ 

  

    ๕.๑๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๕ 
๑. นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย 
๒. Mr. Alvin  Dizon 

  

    ๕.๑๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๖ 
๑. นายตั้ม  ทองสุทธิ์ 
๒. Mr. Alvin  Andrade 

 

    ๖.  คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

    ๖.๑   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๑. นางภัทรพร  วงษ์ถาวร 
๒. นางสาวทัศน์กมล ทุมแสน 

 

 ๖.๒  ค รูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๑. นางสาวพรพิมล อาจปาสา 
๒. นางสาววิลัย  นัยเนตร 

 

    ๖.๓   ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๑. นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม 
๒. Mr. Shela  Mae B Flores 

 

    



 
 

๓๙ 

    

 ๖.๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๑. นางทัศนีย ์  สืบสันติวรพงศ์ 
๒. นายวัฒนสิทธิ์ สีหะชัย 
 

 ๖.๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๑. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 

๒. นายวิษณุ  แซ่อุง 
 

 ๖.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๑. นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ 

๒. นางสาวมณีรัตน์ เพคยางกูร 
 

 ๖.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๑. นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ์   
๒. นางสาวสุกานดา สงวนกล่ าจิตต์ 
 

 ๖.๘  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๑. นางสาวอุษณีย์ จันทโรจนวงศ์ 
๒. นายประสงค์  เพริดพริ้ง 

 

 ๖.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๑. นางสาวเกศรา จันทวัง 
๒. นายสักกา  สักกะวงศ์ 
 

 ๖.๑๐ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ 
๑. นางธิดารัตน ์  ทองตะโก 
๒. นางสาวเรณุกา มีสุข 

 

 ๖.๑๑ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ 
๑. นางสิริกร  นามนวด 
๒. Mr. Alberto  Gulierez 

 

 ๖.๑๒ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
๑. นางจันทิรา  พลเดช 
๒. นายมานัส  ศักดี 

 

 ๖.๑๓ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓ 
๑. นางพนมพร  เมลอืงศิลป์ 
๒. นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ 

 

 ๖.๑๔ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔ 
๑. นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี 
๒. นางสาวปิยฉัตร ม่ันคุณากร 

 

 
 



 
 

๔๐ 

    

 ๖.๑๕ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๕ 
๑. นางกนิษฐา  สุชีวกุล 
๒. นางสาวโสภิดา คล้ายหนองสรวง 

  

 ๖.๑๖ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ 
๑. นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง 
๒. นายธนพล  ยศบุญหาญ 

 

 ๖.๑๗  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๗ 
๑. นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ 
๒. นางสาวอุบล  ชีวะพฤกษ์ 
 

 ๖.๑๘  ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๘ 
๑. นางอภิรดี  แสงอรุณ 
๒. นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์ 
 

 ๗. คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๗.๑  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๑. นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์ 
๒. นางสาวมยุรี  เสมใจดี 

 

๗.๒  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๑. นายบญุเลิศ  กล่อมจิตต์ 
๒. นางสาวศิริพร มณีขาว  

 

๗.๓  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๑. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์ 
๒. นางสาวทัศนาพร กันพรหม 

๗.๔  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๑. นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ 
๒. นางพวงรัตน์  โพธิ์รอด 
   

๗.๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๑. นางภูมิฤทัย  เหลืองทอง 
๒. นายโกวิทย์  เวชชศาสตร์  
   

๗.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๑. นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ 
๒. นายสถิตย์  สุชีวกุล 

๗.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๑. นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์ 
๒. นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน   

 
 



 
 

๔๑ 

    

๗.๘  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๑. นางสาวอารียา หวังแจ่ม 
๒. นายสมหวัง  เมฆานิมิตดี   
 

๗.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 
๑. นางอัจฉรา  แดงอินทวัฒน์ 
๒. นายสิทธิพงษ์  ปานนาค   
   

๗.๑๐ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐ 
๑. นางสาวนุชญา ตะลิดโณ 
๒. นายพชรพล  อ่ิมเดชา 

 

๗.๑๑ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
๑. นางสาวสาธนี ศรีอร่าม 
๒. นางสาวนาริมาน ศรีสง่า  
 

๗.๑๒ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๒ 
๑. นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ 
๒. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ 

   

๗.๑๓ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓ 
๑. นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ 
๒. นางสุภัทรียา  นิ่มเจริญ    
   

๗.๑๔ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔ 
๑. นางสาววิรัช  ฆ้องวงษ์ 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา   
    

๗.๑๕ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
๑. นางวาลยา  นันทวิจารณ์ 
  

๗.๑๖ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๖ 
๑. นางธันยธร  ตวงวาสนา 
๒. นางสาวกนกทิพย์ ง่วนส าเริง   

 

๗.๑๗ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๗ 
๑. นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก 
๒.  นายวีระชัย  อัฐนาค   

 

๗.๑๘ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๘ 
๑. นายศุภวัฒน์  มาศรี 
๒. นางสาวนิตยา ธงสีนาค 

 

 
 

 



 
 

๔๒ 

    

 ๘. คณะกรรมการประสานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 ๘.๑ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑. นางเย็นจิตต์  ศรีใจงาม 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  อุ่นแอบ 
 

๘.๒ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑. นายสายัณห์  สุวรรณเครือ 
๒. นางสาวกนกวรรณ มะลิลา 
 

๘.๓ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๑. นายประมวล  แสงสิทธิ์ธีรกุล 
๒. นางสาวลักษณี เรี่ยมรัตนากร 
๓. นางสาวชุติมา ฉ่ าเฉลียว 

 

๘.๔ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๑. นายวีระวัช  รัตนบุรี 
๒  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์ (รองผู้อ านวยการ) 
๓. นางสาวชาคริยา บุตรดี 
 

๘.๕  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๑. นางศิริพร  เนาว์รุ่งโรจน ์
๒. นายสายันต์  จุปะมัดถา 

  

๘.๖  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๑. นางกาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล 
๒. นางสาวสุวรรณา  รักเสนาะ 
 

๘.๗  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๑. นางวรรณวนัส เอกศรีรุ่งโรจน์ 
๒. นางสาวพรทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ  

  

๘.๘  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๑. นางสุภาภรณ ์ อุ่นเมตตาจิต 
๒. นายวิโรจน์  เพชรรัตน์ 

  

๘.๙  ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 
๑. นางพัทยา  จิตตินันท์ 
๒. นางชนิตา  ดาระสวัสดิ์ 
  

๘.๑๐ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
๑. นางสาวสุธาสินี ค าทะเนตร 
๒. นางสาวเลอพร มัธยมจันทร ์
 

 
 



 
 

๔๓ 

    

๘.๑๑ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ 
๑. นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิผล 
๒. นายสห  ณ สงขลา 
๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (รองผู้อ านวยการ) 

   

๘.๑๒ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ 
๑. นางสาวภัทรศยา ว่องไว 
๒. นายไกรวิทย์  ธรรมโชติ 
๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (รองผู้อ านวยการ) 

 

๘.๑๓ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ 
๑. นายปิยวัชร์  สุทธิวนิช 
๒. นางรัชนิดา  ชิดสิน (รองผู้อ านวยการ) 

 

 ๘.๑๔ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๔ 
๑. นางภาสิน ี  ลังประเสริฐ 
๒. นายภูวนาถ  ชมพัฒน์ 

 ๘.๑๕ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๕ 

๑. นายสุปรัชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๒. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ (รองผู้อ านวยการ) 

 

๘.๑๖ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖ 
๑. นางสาววรานนท์ ก าแพงแก้ว 
๒. นางสาวสายพิณ พุทธิสาร (รองผู้อ านวยการ) 
๓. นายสังวาลย์  ศรีบุญเรือง 

 

๘.๑๗ ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๗ 
๑. นางกษมาพร  ศิริเมฆา 
๒. นางเสาวนีย์  เวโรจนนันท ์

 

 ๘.๑๘ ครูผู้ประสานงานเครอืข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๘ 
๑. นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์ 

 ๒. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ 
 ๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (ผู้อ านวยการ) 

 

หน้าที ่   ๑.  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
   ๒.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
   ๓.  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 
   ๔. ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

 
  
 
 
 



 
 

๔๔ 

    

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ  

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

(นายธีระพงศ์     นิยมทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

๔๕ 

    

 
 
 
 

ภาคผนวก 
เบอร์โทรศัพท์ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
และ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 

    

รายช่ือครูผู้ประสานงานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 ๑.  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-985-6940 
 ๒.  นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง 081-732-1211 
           084-639-6257 
 

รายช่ือครูผู้ประสานงานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. นายกีรติ  โกบุตร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 085-429-5443 

 ๒. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 089-053-0621 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑.  นางสาวลินดา ธาราศานิต หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 081-611-7236 
๒.  นายเอกภพ  สาเหล ่  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 083-820-1774 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑. นายภาวัต  โชติสุภาพณ หัวหน้าระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 089-047-4340 
๒. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 084-637-4766 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑.นายมานัส  ศักดี  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 081-429-0981 
๒.นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 089-679-4106 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 085-094-4299 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 081-622-4990 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 086-987-3333 
๒. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 081-559-2798 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 

    

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดบัโรงเรียนมีรายนามดังต่อไปน้ี 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรยีน 
   
 ๑.  คุณอดิศร  พาชื่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประธาน  084-126-6233  
 ๒.  คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เลขานุการ 095-749-5510 

๓.  คุณปรีชา  พิชัยฤกษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ประธาน  092-246-8080 
 ๔.  คุณฐานิตา  คุณยศยิ่ง  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เลขานุการ 081-420-2526 

๕.  คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประธาน  086-302-8752 
 ๖.  คุณมณิชญา  ธนภูริรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เลขานุการ 089-090-8800 
 ๗.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประธาน  086-324-2967 
 ๘.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เลขานุการ 089-695-8119 
 ๙.  ดต.สุรินทร์  ปินรุม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ประธาน  084-710-4334 

๑๐.คุณบัณฑิต  ฝุายเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เลขานุการ 090-198-5774 
 ๑๑.คุณประสิทธิ์  เจตน์ทรงธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประธาน  087-715-2045 

๑๒.คุณปิยะพร  มัฎฐาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เลขานุการ 089-114-2030 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 ๑.  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-985-6940 
 ๒.  นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง 081-732-1211 
           084-639-6257 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณอดิศร  พาชื่น  ม.๑/๗   ประธาน  084-126-6233 
 ๒.   คุณนิภา  วิรุฬห์ภาล ม.๑/๑๑   รองประธาน 085-213-8885 
 ๓.   คุณพัฒน์นรี พลายบัว ม.๑/๙   นายทะเบียน 093-856-0950 
 ๔.   คุณสาวปิยวดี คุณูปถัมภ์ ม.๑/๕   ประชาสัมพันธ์ 094-421-5295 
 ๕.   คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์ ม.๑/๗   เลขานุการ 095-749-5510 
 ๖.   คุณประภาส เริงรื่น  ม.๑/๑   กรรมการกลาง 091-756-5757 
 ๗.   คุณจิตรจรรยา เพิ่มภัทร ม.๑/๑   กรรมการกลาง 081-924-4959 
 ๘.   คุณรัชด์กิจ  เลิศสรรค์ศรัญช ม.๑/๒   กรรมการกลาง 081-636-1336 
 ๙.   คุณดารินทร ์ บุณยเกียรติ ม.๑/๒   กรรมการกลาง 082-914-1629 

๑๐. คุณดวงสกนธ์ วัฒนวีรเดช ม.๑/๓   กรรมการกลาง 081-925-4553 
๑๑. คุณปัทมา  สุทธิชูไพบูลย์ ม.๑/๓   กรรมการกลาง 086-982-9127 

  
 
 

 



 
 

๔๘ 

    

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ๑๒. คุณธิบด ี  พุฒไทย  ม.๑/๔ กรรมการกลาง 081-615-5771 
 ๑๓. คุณคันฑมาศ สวมสูง  ม.๑/๕ กรรมการกลาง 084-652-6931 

๑๔. คุณอดุล  ชาญพานิชกิจการ  ม.๑/๖ กรรมการกลาง 085-072-0271 
๑๕. คุณสวนีย ์  มณีวงค์  ม.๑/๖ กรรมการกลาง 084-711-6241 
๑๖. พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์              ม.๑/๘ กรรมการกลาง 088-684-9992 
๑๗. คุณศิลป์ดิสรา อัครเดโชโชติศิร ิ       ม.๑/๘ กรรมการกลาง 089-883-6632 
๑๘. คุณลลิตา  ปานนิล      ม.๑/๙ กรรมการกลาง 092-219-5385 
๑๙. คุณปรีชา  ฟูเทพ      ม.๑/๑๐ กรรมการกลาง 081-984-3289 
๒๐. คุณอัศนีย ์  ทองศิลป์                ม.๑/๑๐ กรรมการกลาง 081-454-2279 
๒๑. คุณสุนีรัตน ์ พิราชรักษ์              ม.๑/๑๑ กรรมการกลาง  062-374-7579 
๒๒. นายชัชชัย  ยิ้มละม้าย              ม.๑/๑๒ กรรมการกลาง 081-658-8855 
๒๓. คุณอลิสา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    ม.๑/๑๒ กรรมการกลาง 085-242-2242 
๒๔. คุณเกรียงศักดิ์ ไพศร ี                   ม.๑/๑๓ กรรมการกลาง 091-545-5411 
๒๕. คุณอิศรา  สุวรรณมานะ          ม.๑/๑๓ กรรมการกลาง 089-204-8932 
๒๖. คุณวราวุธ  เปรมปรีดา             ม.๑/๑๔ กรรมการกลาง 085-763-0134 
๒๗. คุณพลอยมณี สุพันษ์พงศ์             ม.๑/๑๔ กรรมการกลาง 091-759-2368 
๒๘. คุณนันทา  ทรรทรานนท์    ม.๑/๑๕ กรรมการกลาง 091-817-8000 
๒๙. คุณก าพล  ทองทิว     ม.๑/๑๖ กรรมการกลาง 081-793-8043 
๓๐. คุณวุฒิชัย  สมปิยโช        ม.๑/๑๖ กรรมการกลาง 087-345-6821 
๓๑. คุณฐนิตนันท ์ ว่องเมทินีเดชา   ม.๑/๔ กรรมการกลาง 081-768-5155 
๓๒. คุณอนันต ์  เจียรจรัสพงศ์  ม.๑/๑๕ กรรมการกลาง 081-376-2430 

  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. นายกีรติ  โกบุตร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  085-429-5443 
๒. นางสาวธืษณาวดี ดิษฐวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  089-053-0621 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙ 

    

 
ภาคผนวก 

ท าเนยีบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณปรีชา  พิชัยฤกษ์   ม.๒/๑   ประธาน  092-246-8080  
 ๒.   คุณวรวิทย์  แก้วประเสริฐศรี   ม.๒/๙   รองประธาน 081-466-4944 

๓.   คุณสุรพงษ์  ธีระกุลชัย   ม.๒/๒   นายทะเบียน 081-845-8370 
 ๔.   คุณจรีพร  บุญสูง    ม.๒/๖   ประชาสัมพันธ์ 081-348-6444 
 ๕.   คุณฐานิตา   คุณยศยิ่ง   ม.๒/๙   เลขานุการ 081-420-2526 
 ๖.   คุณดุษฎี  อนันตชัย   ม.๒/๙   กรรมการกลาง 098-827-9417 

๗.   คุณมณฑริกา ส่งอุไรล้ า   ม.๒/๓   กรรมการกลาง 081-825-2084 
๘.   คุณวรรลี  รัชฎตกรณ์กุล   ม.๒/๔   กรรมการกลาง 080-371-8262 
๙.   คุณนงนุช  เกียรติบ ารุงพันธ์   ม.๒/๕   กรรมการกลาง 080-371-8262 
๑๐. คุณธวัชชัย  ชิดชมศรีจันทรา   ม.๒/๗   กรรมการกลาง 081-209-7675 
๑๑. คุณวินัย  หมวดสันเทียะ   ม.๒/๘   กรรมการกลาง 085-322-6221 

๑๒. คุณพันธุ์มงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์   ม.๒/๑๐  กรรมการกลาง 094-536-9615 

๑๓. คุณรุ้งรัส  โธยนรินทร ์   ม.๒/๑๑  กรรมการกลาง 086-309-0498 

๑๔. คุณสถาพร  ขาวสะอาด   ม.๒/๑๒  กรรมการกลาง 081-268-0456 
๑๕. คุณฐิตาภรณ ์ อ่อนบ ารุง   ม.๒/๑๓  กรรมการกลาง 089-493-2056 
๑๖. คุณกันยาภรณ ์ ศิริล้น    ม.๒/๑๔  กรรมการกลาง 083-078-6165 
๑๗. คุณมงคล  เอื้อจิตอนันตกุล   ม.๒/๑๕  กรรมการกลาง 081-649-4186 
๑๘. คุณปรเมษฐ์ คงสุวรรณ   ม.๒/๑๖  กรรมการกลาง 089-810-8787 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑.  นางสาวลินดา ธาราศานิต หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  081-611-7236  
๒.  นายเอกภพ  สาเหล ่  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 083-820-1774 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๕๐ 

    

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด ม.๓/๕   ประธาน  081-807-1213  
๒.   คุณสมใจ  กุมภิโร  ม.๓/๑๓   รองประธาน 086-302-7852 
๓.   คุณอมรรัตน์ แสงหิรัญ ม.๓/๖   นายทะเบียน 081-492-7784 

 ๔.   คุณรชาภา  ฉิมฉลอง ม.๓/๑๖   ประชาสัมพันธ์ 089-066-2999 
๕.   คุณมณิชญา ธนภูริรัตน ์ ม.๓/๕   เลขานุการ 089-090-8800 
๖.   คุณวิศิษย์ศักดิ์  ปล้องเจริญ ม.๓/๑   กรรมการกลาง 082-088-9449 
๗.   คุณนวพร   เพชรไกร ม.๓/๑   กรรมการกลาง 084-499-6295 
๘.   คุณจีราพงษ์  จินะสะทุ่ง ม.๓/๓   กรรมการกลาง 081-843-5106 
๙.   คุณมนธิดา  ไชยพล  ม.๓/๔   กรรมการกลาง 093-647-9565 
๑๐. คุณศาชล  สุวรรณภักดี ม.๓/๔   กรรมการกลาง 089-790-1764 
๑๑. คุณอินทิรา  พาร์ค  ม.๓/๘   กรรมการกลาง 081-792-9690 
๑๒. คุณชาลิน ี  เรืองศิลป์ ม.๓/๘   กรรมการกลาง 089-896-6902 
๑๓. คุณวุฒิชัย  แก้วคง  ม.๓/๙   กรรมการกลาง 081-805-6550 
๑๔. คุณอัญชลี  ประดิษฐ์ทอง ม.๓/๙   กรรมการกลาง 082-220-9900 
๑๕. คุณไพรัตน ์  เกษตรสินธุ์ ม.๓/๑๐   กรรมการกลาง 089-120-8971 

  ๑๖. คุณศศธิร  ตลับเพ็ชร ม.๓/๑๐   กรรมการกลาง 083-006-6278 
  ๑๗. คุณศศิฐณัฐ  บูรพสายัณห์ ม.๓/๑๔   กรรมการกลาง 089-455-8597 
  ๑๘. คุณจุฬาวรรณ ตรังคสมบัติ ม.๓/๑๕   กรรมการกลาง 089-768-2115 
  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑. นายภาวัต  โชติสุภาพณ หัวหน้าระดับฃั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  089-047-4340 
๒. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   084-637-4766 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ 

    

 
 

ภาคผนวก 
ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

๑.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง  ม.๔/๑๘  ประธาน  086-324-2967 
๒.  คุณชวลิต  กรุดพันธ์   ม.ม.๔/๙ รองประธาน 081-835-2944 
๓.  คุณกันตา  ทองเทพ   ม.๔/๑๕  นายทะเบียน 087-902-1170 
๔.  คุณฐิติพร  เข็มราช   ม.๔/๖  ประชาสัมพันธ์ 086-759-0900 
๕.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์   ม.๔/๑๔  เลขานุการ        089-695-8119 
๖.  คุณจารุวัณณ์  ปิยะเวชวิรัตน์  ม.๔/๑  กรรมการกลาง 091-715-8930 
๗.  คุณศุภราช  ปิติเลิศคุณ   ม.๔/๑  กรรมการกลาง 090-962-4001 
๘.  คุณกมลวรรณ ชินอุดมพร   ม.๔/๒  กรรมการกลาง 086-335-4046 
๙.  คุณมาลี  ศรีสวัสดิ์ธารา   ม.๔/๒  กรรมการกลาง 081-907-0484 
๑๐.คุณยุทธนา  มีเสถียร   ม.๔/๓  กรรมการกลาง 081-659-5073 
๑๑.คุณพีณน์ชยา ศรีเมืองยศพล  ม.๔/๓  กรรมการกลาง 081-425-4162 
๑๒.คุณอธิภพ  บัวเผื่อน  ม.๔/๔  กรรมการกลาง 081-919-5889 
๑๓.คุณโสภณิ  สวิทศรี   ม.๔/๔  กรรมการกลาง 080-256-9016 
๑๔.คุณจักรเรศ  สุดใจ   ม.๔/๔  กรรมการกลาง 082-005-4606 
๑๕.คุณสุพาน ี  เก่งระดมกิจ  ม.๔/๕  กรรมการกลาง 081-696-4977 
๑๖.คุณนิพัน  กุลธารารมณ์  ม.๔/๖  กรรมการกลาง 089-900-3188 
๑๗.คุณมงคลกิตต์  ทรัพย์วีระ  ม.๔/๗  กรรมการกลาง 081-837-9030 
๑๘.คุณเนตรชนก ศรีอ านวยไชย  ม.๔/๗  กรรมการกลาง 091-989-6426 
๑๙.คุณธัญญาลักษณ์ จินดานุรักษ์ ม.๔/๗ กรรมการกลาง 089-783-7561 
๒๐.คุณยุพิน  เหมวัน  ม.๔/๘ กรรมการกลาง 083-227-8775 
๒๑.คุณอุษณี  ตังนพวีรวัฒน์               ม.๔/๙ กรรมการกลาง 089-456-5684 
๒๒.นาวาเอกสมบัติ แย้มดอนไพร               ม.๔/๑๐ กรรมการกลาง 087-686-5451 
๒๓.คุณเชาวลิต  ลิมปคุปตถาวร             ม.๔/๑๐ กรรมการกลาง 089-284-4493 
๒๔.คุณสัมพันธ์  ทองประกาศิต             ม.๔/๑๑ กรรมการกลาง 084-218-5554 
๒๕.คุณจิรพร  วิวงศ์ศักดิ์          ม.๔/๑๑  กรรมการกลาง 081-929-1327 
๒๖.คุณปรารถนา โตอินทร์          ม.๔/๑๒  กรรมการกลาง 086-556-1825 
๒๗.คุณอุมาภรณ ์ มะหะหมัด                 ม.๔/๑๒            กรรมการกลาง 081-404-3517 
๒๘. คุณประภามาส สิงคะเนติ ม.๔/๑๓            กรรมการกลาง 089-448-4744 
๒๙. คุณดลสุข  สุพิชชากุล                 ม.๔/๑๓  กรรมการกลาง 084-142-2591 
๓๐. สมฤดี  พันธ์นิรันทร์               ม.๔/๑๔  กรรมการกลาง 082-522-8883 
๓๑. คุณนารรีัตน ์ แสนชัย                    ม.๔/๑๕  กรรมการกลาง 083-556-4596 
 
 



 
 

๕๒ 

    

 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๓๒. คุณโชติกา  แซ่อ๊ิว                    ม.๔/๑๖  กรรมการกลาง 082-073-5023 
๓๓. คุณอิศสรยา ฤกษะสุต                   ม.๔/๑๖  กรรมการกลาง 081-809-5864 
๓๔. คุณชัยรัตน์  พลวิจิตร ม.๔/๑๗  กรรมการกลาง 089-767-8286 
๓๕. คุณศิริพร  กลัดราม                    ม.๔/๑๗ กรรมการกลาง 083-423-5302 
๓๖. คุณบานชื่น  ทองเทียบ                  ม.๔/๑๘  กรรมการกลาง 087-347-1355 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. นายมานัส  ศักดี  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  081-429-0981 
๒. นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  089-679-4106 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณสุรินทร์  ปินรุม   ม.๕/๒  ประธาน  084-714-4334 
๒.   คุณชัยพัฒน์ ธนภูมิรัตน ์  ม.๕/๙  รองประธาน 086-000-9888 
๓.   คุณอภิเชษฐ์ งามสว่า   ม.๕/๔  นายทะเบียน 089-111-7961 

 ๔.   คุณกิตติยา  แก้วประเสริฐศรี  ม.๕/๑๘  ประชาสัมพันธ์ 081-754-3548 
๕.   คุณบัญฑิต  ฝุายเทศ   ม.๕/๘  เลขานุการ 090-198-5774 

 ๖.   คุณภัทรานิษฐ์ วิโรจน์กาญจนกุล ม.๕/๑  กรรมการกลาง 098-584-6928 
 ๗.   คุณอภิศักดิ์  โตรุ่งเรืองยศ  ม.๕/๓  กรรมการกลาง 081-845-2324 
 ๘.   คุณอาวรณ์  สายฉลาด  ม.๕/๕  กรรมการกลาง 094-792-9265 
 ๙.   คุณวิบูลย์  พงษ์ศิริรัชกุล  ม.๕/๗  กรรมการกลาง 081-874-5435 
 ๑๐. คุณศรีวรรณ วงษ์อิสลาม  ม.๕/๙  กรรมการกลาง 081-665-3581  
 ๑๑. คุณฟองสมุด ปึงทอง   ม.๕/๑๐  กรรมการกลาง 081-777-2433 
 ๑๒. คุณเอกชัย  ล้อทองกุล  ม.๕/๑๑  กรรมการกลาง 089-228-8659 

๑๓. คุณสุกฤษณ์ ศรีจันทร์วิจิตร์  ม.๕/๑๒  กรรมการกลาง 099-262-8964 
๑๔. คุณประเสริฐ เจิริญปริพัฒน์  ม.๕/๑๓  กรรมการกลาง 081-947-1166 
๑๕. คุณสุรีย์พร  พรรัตนก าจาย  ม.๕/๑๕  กรรมการกลาง 081-828-9885 
๑๖. คุณชนัญญา ชูศรี   ม.๕/๑๖  กรรมการกลาง 086-781-6188 
๑๗. คุณสันต ิ  สุนทรชื่น  ม.๕/๑๗  กรรมการกลาง 094-493-6258 
๑๘. คุณนคร  ฉายตระกูล  ม.๕/๑๘  กรรมการกลาง 081-988-6806 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  085-094-4299 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕     081-622-4990 

 

 
 



 
 

๕๓ 

    

 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 ๑.   คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม ม.๖/๑   ประธาน  085-330-3355 
๒.   คุณวิญญู  วศินธนสาร ม.๖/๑๒   รองประธาน 085-328-7784 
๓.   คุณสุขุม  มหิทธิหาญ ม.๖/๑๕   นายทะเบียน 098-832-7634 

 ๔.   คุณบัญชา  เหล่าอุดมกุล ม.๖/๗   ประชาสัมพันธ์ 089-064-8476 
๕.   คุณปิยะพร  มัฏฐาพันธ์ ม.๖/๙   เลขานุการ 089-114-2030 

 ๖.   คุณสมเกียรติ เลาหะวรุตม์ชัย ม.๖/๔   กรรมการกลาง 081-640-4488 
 ๗.   คุณโสภณ  ผลสุขการ ม.๖/๖   กรรมการกลาง 081-912-2420 
 ๘.   คุณสิริมา  สาลี  ม.๖/๘   กรรมการกลาง 086-819-6363 
 ๙.   คุณพรหมพักตร์ ส่งศิริฤทธิไกร ม.๖/๑๓   กรรมการกลาง 087-715-2045 
 ๑๐. คุณวรินทร์  กิตติเจริญวิวัฒน์ ม.๖/๑๖   กรรมการกลาง 087-933-4308 

๑๑. คุณวิทยา  มาดบังอ่อน ม.๖/๑๘   กรรมการกลาง 081-812-5019  
 ๑๒. คุณบุญมี  โปรณานันท ์ ม.๖/๒   กรรมการกลาง 087-808-0530 
 ๑๓. คุณสมบัต ิ  บุญประธรรม ม.๖/๓   กรรมการกลาง 087-311-1386 

๑๔. คุณสมพร  อังกูรเมธาวี ม.๖/๕   กรรมการกลาง 081-806-0619 
๑๕. คุณวิบูลย์  อัตถาชน ม.๖/๑๐   กรรมการกลาง 080-293-6493 
๑๖. คุณนรา  ผาสุพงษ์ ม.๖/๑๑   กรรมการกลาง 083-929-8188 
๑๗. คุณปัญญา  พานทอง ม.๖/๑๔   กรรมการกลาง 081-565-9637 
๑๘. คุณเสร ี     หร่ายมะณี ม.๖/๑๗   กรรมการกลาง 084-653-3969 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.  นายปกรกาญจน์ ลานรอบ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  086-987-3333 
๒.  นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  081-559-2798 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 

    

 
 

ภาคผนวก 
ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๑.  คุณประภาส  เริงรื่น     ประธาน  091-756-5757  
๒.  คุณรัตนา  รุ่งเรืองวิชชากุล    รองประธาน 085-997-4774 
๓.  คุณปติมา  ตั้งวิริยะ     นายทะเบียน 081-919-3192 
๔.  คุณธัญญรัตน์ เทียนเพิ่มพูล    ประชาสัมพันธ์   086-787-5501 
๕.  คุณจิตรจรรยา เพิ่มภัทร    เลขานุการ 081-924-4959 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
 ๑. นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ 
 ๒. นางพวงทอง  เหลืองโรจนกุล 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๑.  คุณรัชด์กิจ  เลิศสรรค์ศรัญย์    ประธาน  081-636-1336 
๒.  คุณกฤษ  ยังเจริญ     รองประธาน 081-862-1996 
๓.  คุณวาสนา  บุญเลิศวรกุล    นายทะเบียน 087-717-0329 
๔.  คุณเวชยันต์  ยอดแก้ว    ประชาสัมพันธ์   093-163-7030 
๕.  คุณดารินทร ์ บุณยเกียรติ    เลขานุการ 082-914-1629 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
 ๑. นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว 

๒. นายภาณุมาศ หมุนเกตุ 
   

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๑.  คุณดวงสกนธ์ วัฒนวีรเดช    ประธาน  081-925-4553 
๒.  คุณเอกอนันต์ นาวัน     รองประธาน 098-825-7784 
๓.  คุณนริศรา  ศิริเกต ุ     นายทะเบียน 099-442-9152 
๔.  คุณชนันรัตน ์ จิตวิศรุตกูล    ประชาสัมพันธ์   084-387-6549 
๕.  คุณปัทมา  สุทธิชูไพบูลย์    เลขานุการ 086-982-9127 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๑. นางอลิสา  สิงห์เจริญ 

๒. นายกีรติ  โกบุตร 

 

 
 
 



 
 

๕๕ 

    

 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๑.  คุณธิบดี  พุฒไทย     ประธาน  081-619-9771  
๒.  คุณพิชญา  ประสพกล่ิน    รองประธาน 085-991-2924 
๓.  คุณสุมณฑา  แก้วกูล     นายทะเบียน 097-247-5686 
๔.  คุณนัดดา  ทองก้านบัว    ประชาสัมพันธ์   089-893-3936 

  ๕.  คุณจันทร์จิรา เกษวิชิต    เลขานุการ 081-930-2883 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
 ๑. นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม 

๒. นายชิตวีร์  มองเพชร 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๑.  ตุณชฎิสร  สวมสูง     ประธาน  092-965-9614 
๒.  พ.ต.ท.เอกลักษณ์ สิริยศโสภณ    รองประธาน 086-979-6256 
๓.  คุณณัฐปภัสร์ เรืองภักดี    นายทะเบียน 095-392-9599 
๔.  คุณเกศิน ี  พงค์ชินภัค    ประชาสัมพันธ์   089-788-9999 

  ๕.  คุณปิยวดี  ลีเพชรรัตน์    เลขานุการ 094-421-5295 
  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
 ๑. นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์ 
 ๒. นางปิยะดา  ใจยศ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๑.  คุณอดุล  ชาญพานิชกิจการ   ประธาน  081-906-0849 
๒.  คุณเดือนเพ็ญ ธรรมทิพจรูญ    รองประธาน 081-939-9795 
๓.  คุณสมเกียรติ กรกิจอนันต์    นายทะเบียน 089-217-1278 
๔.  คุณพนัชกร  อังก์กุล     ประชาสัมพันธ์   087-509-1047 

 ๕.  คุณสวนีย์  มณีวงค์     เลขานุการ        084-711-6241 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
 ๑. นางสาวช่อผกา สระบัว 

๒. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
๑.  คุณอดิศร  พาชื่น     ประธาน  084-126-6233 
๒.  คุณณรัฐนันทน ์ สุนทราวิรัตน์    รองประธาน 097-954-0514 
๓.  คุณอัญชลี  นพหิรัญ    นายทะเบียน 097-134-4424 



 
 

๕๖ 

    

๔.  คุณสุวรรณา  ทองค า     ประชาสัมพันธ์   087-996-3493 
 ๕.  คุณธนญดา  ภู่กรวัฒน์    เลขานุการ 095-749-5510 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
 ๑. นางผ่องใส  ภูมิวิชิต 

๒. นางสาวสวรา วรขันธ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
๑.  พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน ์    ประธาน  088-684-9992 
๒.  คุณอติรุจ  มริตตนะพร    รองประธาน 097-298-8057 
๓.  คุณนิธินนัท์  สารนิติ     นายทะเบียน 090-407-4840 
๔.  คุณมลทิวา  มริตตนะพร    ประชาสัมพันธ์   082-009-7514 

 ๕.  คุณศิลป์ชโสรา อัครเดโชโชติศิร ิ    เลขานุการ 089-883-6632 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
 ๑. นางภัทรา  เมฆานิมิตดี 

๒. นายกฤษณะ  โสนามัย 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
๑.  คุณพัฒน์นรี  พลายบัว    ประธาน  093-856-0950 
๒.  คุณวันชาติ  หลอดทอง    รองประธาน 089-764-3522 
๓.  คุณศิริรัตน ์  ทองห่อ     นายทะเบียน 080-935-8855 
๔.  คุณณัฐวดี  ลิขิตขจรศักดิ์    ประชาสัมพันธ์   081-357-4147 

 ๕.  คุณลลิตา  ปานนิล     เลขานุการ 092-219-5385 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
 ๑. นางสาวดวงดี จานลาน 

๒. นางพิศสมัย  บุญสวัสดิ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
๑.  คุณปรีชา  ฟูเทพ     ประธาน  081-984-3289 
๒.  คุณกรรณิกา  ถาวร     รองประธาน 085-063-6156 
๓.  คุณณัฐชนัญ  รัตนกิจวรพงศ์    นายทะเบียน 084-676-4243 
๔.  คุณชวัลลักษณ์ ปฏิเสน     ประชาสัมพันธ์   083-073-2348 

  ๕.  อัศนีย ์  ทองศิลป์    เลขานุการ 081-454-2274 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
 ๑. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา 

๒. นางสาวสุธาทิพย์ นามเตี๊ยะ 

 



 
 

๕๗ 

    

 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๑ 
๑.  คุณนิภา  วิรุฬห์ลาภ    ประธาน  085-213-8885 
๒.  คุณธิดารัตน ์ สนทนา     รองประธาน 087-111-0949 
๓.  คุณลภัสรดา  ศิริมากร     นายทะเบียน 061-541-9997 
๔.  คุณบุญล้อม  อุบแสน     ประชาสัมพันธ์   081-888-1025 

  ๕.  คุณสุณีรัตน ์  ธิราชรักษ์    เลขานุการ 062-374-7579 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๑ 
 ๑. นางสาววิสาร์ สาลีรูป 

๒. นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒ 
๑.  คุณชัชชัย  ยิ้มละม้าย    ประธาน  081-658-8855 
๒.  คุณสุวรรณี  พ่วงนิล     รองประธาน 087-813-4048 
๓.  คุณจุฐาภา  เข็มเพชร    นายทะเบียน 094-441-7035 
๔.  คุณอนิญชิตา กฤตยาเชวง    ประชาสัมพันธ์   086-991-0149 

 ๕.  คุณอลิสา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   เลขานุการ 085-242-2242 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒ 
 ๑. นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ 

๒. นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๓ 
๑.  คุณเกรียงศักดิ์ โพศร ี     ประธาน  091-545-5411 
๒.  คุณจรัส  แจ้งกมลกุลชัย    รองประธาน 081-611-5425 
๓.  คุณสุวัฒนา  อมรวัฒน์    นายทะเบียน 086-984-2202 
๔.  คุณอภิญญา  เขียวสุวรรณภูมิ    ประชาสัมพันธ์   081-427-8080 

  ๕.  คุณอิสรา  สุวรรณมานะ    เลขานุการ 089-204-8932 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๓ 
 ๑. นางสาวพนิดา ชื่นตา 

๒. นายเวทชัย  สุภาพ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๔ 
๑.  คุณวราวุธ  เปรมปรีดา    ประธาน  095-763-0134 
๒.  คุณกรณ์พงศ์ พัฒนพันธ์    รองประธาน 062-524-5953 



 
 

๕๘ 

    

๓.  คุณวรารัฏ  วิบูลย์ปัทมา    นายทะเบียน 081-810-0560 
๔.  คุณจันทร์แรม ชาสันเทียะ    ประชาสัมพันธ์   081-498-0044 

 ๕.  คุณพลอยมณี สุนันษ์พงษ์    เลขานุการ 091-759-2368 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๔ 
 ๑. นางสาววีรนุช จันดาวงษ์ 

๒. นางสาวธิดารัตน์ ไพรวัลย์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๕ 
๑.  คุณนันทา  ทรรทรานนท์    ประธาน  091-817-8000 
๒.  คุณศิริรัฐ  ตรีพูนทรัพย์    รองประธาน 089-797-9600 
๓.  คุณเพ็ญแข  ผดุงพัฒโนดม    นายทะเบียน 081-932-5577 
๔.  คุณจิราวดี  มโหรี     ประชาสัมพันธ์   089-448-6305 

 ๕.  คุณอนันต์  เจียรจรัสพงศ์    เลขานุการ 081-376-2430 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๕ 
 ๑. นายวีระยศ  ชาลีกุล 

๒. Mr.Alon  Mayormita 
  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๖ 
๑.  คุณก าพล  ทองธิว     ประธาน  081-793-8043 
๒.  คุณธนวัฒน์  รัตนเลิศธาดา    รองประธาน 081-422-4501 
๓.  คุณอิทธิพล  ลีเลิศพันธ์    นายทะเบียน 089-551-5411 
๔.  คุณจันทนา  ศิวการุณย์    ประชาสัมพันธ์   081-648-4607 

 ๕.  คุณวุฒิชัย  สมปิยโชค    เลขานุการ 086-415-1188 
   
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๖ 
 ๑. นางสาวสุทธินี แก้ววิไล 

๒. Mr.Pema  Sherpa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 

    

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๑.  คุณปรีชา  พิชัยฤกษ์    ประธาน  089-202-7950 
๒.  คุณพฤกษาณัฏฐ์ สุริยะวงศ์    รองประธาน 092-569-6262 
๓.  คุณสุวิช  ก ามะหยี่    นายทะเบียน 081-685-7556 
๔.  คุณธีรวัฒน์  สันติชีวะวงศ์    ประชาสัมพันธ์   086-778-7766 
๕.  คุณกรรณิการ ์ สุกปลั่ง     เลขานุการ 081-406-2617 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
 ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม 

๒. นางสาวลินดา  ธาราศานิต   
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๑.  คุณสุรพงษ์  ธีระกุลชัย    ประธาน  081-845-8570 
๒.  คุณคงเดช   ทรงแสง     รองประธาน 089-894-6643 
๓.  คุณชูเกียรติ  ทวีรติธรรม    นายทะเบียน 086-335-1945 
๔.  คุณประทุมรัตน์  เกียรติประเสริฐ    ประชาสัมพันธ์ 081-731-6270 
๕.  คุณศุภลักษณ์  อัศวสิทธิกุล    เลขานุการ 091-071-6535 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 ๑. นางสาวอภิญญา บ้านใหม่ 

๒. นายณัฐวัฒน์  จริงสันเทียะ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๑.  คุณอนุพงษ ์  ลาภจิตร    ประธาน  081-825-2084 
๒.  คุณมณทริกา  ส่งอุไรล้ า    รองประธาน 081-345-5080  
๓.  คุณธนาพร   อินทรศิริ    นายทะเบียน 081-752-1418 
๔.  คุณธนัตพร   บุญผาสุข    ประชาสัมพันธ์ 081-824-8897 
๕.  คุณกนกวัลย์  มาลัยศรี    เลขานุการ 081-870-2153 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
 ๑. นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี 

๒. นายรักพันธุ์  เทพปัน 
 

 



 
 

๖๐ 

    

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๑.  คุณวรรลี  รัชฎาภรณ์กุล    ประธาน  080-948-4422 

 ๒.  คุณพรนันต ์  ชิดโคกสูง    รองประธาน 096-949-9465 
 ๓.  คุณเกื้อกูล  แก้วเรียง    นายทะเบียน 086-985-5198 
 ๔.  คุณภารด ี  คงสกุลเจริญ    ประชาสัมพันธ์ 081-623-8998 
 ๕.  คุณพิชญาดา โลหิตหาญ    เลขานุการ 090-962-6650 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
 ๑. นางสาวณราวดี เสือพริก 

๒. นางสิริลักข์  ศรีสมรักษ์ 
  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๑.  คุณนงนุช  เกียรติบ ารุงพันธุ์    ประธาน  089-772-4320 

 ๒.  คุณละอองทิพย์ แม้นมินทร์    รองประธาน 085-108-1935 
 ๓.  คุณอุกฤษฏ์  เดชนะ     นายทะเบียน 084-125-2909  
 ๔.  คุณปุณยวีร์  นิธิฟักษ์สกุล    ประชาสัมพันธ์ 086-795-1481 
  ๕.  คุณสมพร  ยงประเดิม    เลขานุการ 061-824-9898 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
 ๑. นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง 

๒. นายวีระชัย  นันทวิจารณ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๑.  คุณจรีพร  บุญสูง     ประธาน  081-348-6444 

 ๒.  คุณณัฐาภร  อาชวเมธีกุล    รองประธาน 091-818-7764 
 ๓.   คุณกาญจนี  รัชต์บริรักษ์    นายทะเบียน 094-645-3526 
 ๔.  คุณสกุณา  สมุทรจินดา    ประชาสัมพันธ์ 081-845-8414 
 ๕.  คุณศิริสุดา  ชัยแสนสุข    เลขานุการ 085-975-5186 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
 ๑. นายปิยนัฐ  ธนะบุตร 

๒. นางสาวอมรรัตน์ ศรีจูม 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
๑.  คุณธวัชชัย  ชิดชมศรีจันทรา    ประธาน  081-209-7675 

 ๒.  คุณสุณิสา  ท้วมโชติ    รองประธาน 087-818-5875 



 
 

๖๑ 

    

 ๓.  คุณมธุรส  งามเลขา    นายทะเบียน 087-029-9272 
 ๔.  คุณศิริรัฐ   บุญถนอม    ประชาสัมพันธ์ 081-734-1058 
 ๕.  คุณอรนุช  จังคศิริ     เลขานุการ 081-708-4988 
 

 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
 ๑. นางมาลิณี  นิลแจ้ง  

๒. นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
๑.  คุณวินัย  หมวดสันเทียะ    ประธาน  085-322-6221 

 ๒.  คุณธงชัย  ธงเงิน     รองประธาน 081-298-3664 
 ๓.  คุณอนุสรา  ตัณชะกุล    นายทะเบียน 062-396-6536 
 ๔.  คุณทรัสตี  สฤษดิกุล    ประชาสัมพันธ์ 081-889-9719 
 ๕.  คุณสกลวัชร์  เจียรศรีเสถียร    เลขานุการ 081-914-5959 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
 

 ๑. นางนริสา  ชัญญาวงศ์ศักดิ์ 
๒. นางสาวศริญญา ผันอากาศ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
๑.  คุณวรวิทย์  แก้วประเสริฐศรี    ประธาน  081-466-4244  

 ๒.  คุณธนวรรณ  จอร์แดน    รองประธาน 097-234-1619 
 ๓.  คุณสุกัญญา  ชาญกสิคุปต์    นายทะเบียน 084-565-2498 

๔.  คุณดุษฎี  อนันตชัย    ประชาสัมพันธ์ 098-827-9417 
 ๕.  คุณฐานิตา  คุณยศยิ่ง    เลขานุการ 081-420-2526 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
 ๑. นายสงคราม  เกล็ดประทุม 
 ๒. นางสาวพรสุดา มินส าโรง 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 
๑.  คุณพันธุ์มงคล โฆษิตสุริยาพันธุ์    ประธาน  094-536-9615 

 ๒.  คุณภัทรนัน  วริศนนท์    รองประธาน 086-776-8896 
 ๓.  คุณดุสิตา  ถีระแก้ว     นายทะเบียน 086-161-2478 
 ๔.  คุณปรางค์ทิพย์ เจริญรัมย์    ประชาสัมพันธ์ 089-143-7092 
 ๕.  คุณศิริรัตน ์  เกตุไนย     เลขานุการ 085-686-4957 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 
 ๑. นายไชโย  สุคันธวิภัติ 



 
 

๖๒ 

    

๒. นางธนิกา  ณรสุทธิภัทร 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 
๑.  คุณรุ้งรัส  โธยนรินทร ์    ประธาน  086-309-0498 

 ๒.  คุณบังอร  สวัสดี     รองประธาน 081-439-2586 
 ๓.  คุณจีรภรณ ์  ทิพย์ประคอง    นายทะเบียน 081-453-8181- 
 ๔.  คุณกุลรัตน์  จันทนบุบผา    ประชาสัมพันธ์ 089-456-7254 

๕.  คุณธัญญ์นภัส ด ารงค์เจริญรักษ์    เลขานุการ 091-995-4296 
                                         

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 
 ๑. นางดาเรศ  ปิยะมานนท์ 

๒. นางสาวอัฉรา แสงศรี 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๒ 
๑.  คุณสถาพร  ขาวสะอาด    ประธาน  081-268-0456  

 ๒.  คุณสุเมศร์  ชีวชิต     รองประธาน 093-505-9552 
 ๓.  คุณวรรณกรณ ์ เติมประยูร    นายทะเบียน 085-356-2703 
 ๔.  คุณฟูาใส  เหมราช     ประชาสัมพันธ์ 080-216-8543 
 ๕.  คุณนฤมล  สภาคกุล    เลขานุการ 081-685-6383 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๒ 
 ๑. นายวิสุทธิ์  เสาวรส 

๒. นางสาวอุษณีษ์ ปลัดศรีช่วย 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๓ 
๑.  คุณฐิตาภรณ ์ อ่อนบ ารุง    ประธาน  089-493-2056 

 ๒.  คุณรัสมัย  สันทอง     รองประธาน 087-336-4018 
 ๓.  คุณสังเวียน  โพธิ์ชัยรัตน์    นายทะเบียน 089-772-1321 
 ๔.  คุณสมใจ  วัฒนดาวเรือง    ประชาสัมพันธ์ 090-937-8751 
 ๕.  คุณเนตรนภา ทรงศิริ     เลขานุการ 082-964-4941 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๓ 
 ๑. นายโอภาส  ศิริปัญญาภรณ์ 

๒. นางสาวศรินณา อ่องแช่ม 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๔ 



 
 

๖๓ 

    

๑.  คุณกันยาภรณ ์ ศิริล้น     ประธาน  081-656-4849 
 ๒.  คุณวรนารถ  กสิวิทยานันท์    รองประธาน 087-345-4888 
 ๓.  คุณพัชรนันท ์ คงแก้ว     นายทะเบียน 086-319-6457 
 ๔.  คุณพจนีย ์  ชัยปิยะวุฒิรักษ์    ประชาสัมพันธ์ 089-477-9901 
 ๕.  คุณรัตนา  ติวา     เลขานุการ 093-865-2700 
 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๔ 
 ๑. นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู 

๒. นายเอกภพ  สาเหล ่
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๕ 
๑.  คุณมงคล  เอื้อจิตอนันตกุล    ประธาน  081-649-4186 
๒.  คุณสุพัฒน์  เลิศปัญญาโรจน์    รองประธาน 087-811-5588 
๓.  คุณอิศรา  เรืองสันติ    นายทะเบียน 086-789-9269 
๔.  คุณผานิต  เผ่าพันธ ์    ประชาสัมพันธ์ 081-483-4619 
๕.  คุณรสลิน   โกแวร์     เลขานุการ 081-817-4314 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๕ 
 ๑. นางสาวมยุรา ทิทา 

๒. Miss Priya  Upadhya 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๖ 
๑.  คุณปรเมษฐ์  คงสุวรรณ    ประธาน  089-810-8787  

 ๒.  คุณรัตนวีร์  กอร์ดอน    รองประธาน 087-799-5625 
 ๓.  คุณณปภา   กรรณติมากร    นายทะเบียน 083-013-3388 
 ๔.  คุณเอกศิษฐ์  สุรเกียรติก าจร    ประชาสัมพันธ์ 086-464-6496 
 ๕.  คุณมงคล  วรวิชญาวิวัฒน์    เลขานุการ 091-789-1519 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๖ 
 ๑.  นางสาวทัศนีย์ แก้วลี 

๒.  Mr. Mark  Cabacang  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๖๔ 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๑.  คุณวิศิษย์ศักดิ์  ปล้องเจริญ    ประธาน  082-088-9449 
๒.  คุณภาวิณี   สุมลตรี     รองประธาน 084-361-5526 
๓.  คุณอังคณา   รงควณิช    นายทะเบียน 089-815-9732 
๔.  คุณภูมิพัฒน์           สิทธิ์ธนาวิธาน       ประชาสัมพันธ์   085-149-

3878 
๕.  คุณนวพร   เพชรไกร    เลขานุการ 084-499-6295 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ๑. นางชยารัตน์  โพธิ์พุทธภูมิ 
 ๒. นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก 
  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๑.  คุณธีระพงษ์  ทัพพสารด ารง    ประธาน  089-147-7261 
๒.  คุณภัสรันลิน  นิธิกรธัญวัชร์    รองประธาน 084-019-3870 
๓.  คุณรัฎฐา   เจริญ     นายทะเบียน 084-033-1722 
๔.  คุณปิยะวรรณ  ตั้งบัณฑิต    ประชาสัมพันธ์ 081-776-6650 
๕.  คุณสุพัตรา   วงศ์ประไพพักต์    เลขานุการ 081-815-7988 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๑. นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์ 
๒. นางสาวพฤษภา บุญสุข 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๑.  คุณจีราพงษ์  จนิะสะทุ่ง    ประธาน  081-843-5106 
๒.  คุณอมรเทพ  บุรียเมธากุล    รองประธาน 097-290-0189 
๓.  คุณฐาปานีย์  วัฒนะกิตติ์รวี    นายทะเบียน 087-911-7049 
๔.  คุณภัสกมล   อรรถการพงษ์    ประชาสัมพันธ์ 086-331-2945 
๕.  คุณสว่างศรี   พิชญรัตน์    เลขานุการ 081-931-1288 



 
 

๖๕ 

    
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๑. ว่าที่ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ 
๒. นางอารีย ์  สุวรรณพงษ์ 

  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๑.  คุณมนธิดา  ไชยพล     ประธาน  088-757-3839 

 ๒.  คุณเสาวดี  คุณานุสรณ์ชัย    รองประธาน 080-438-6677 
 ๓.  คุณยุคนธร  เชิดเกียรติศักดิ์    นายทะเบียน 081-832-2210 
 ๔.  คุณพงศ์กิตติ์  เตชะสมบูรณ์    ประชาสัมพันธ์ 086-376-5975 
 ๕.  คุณศาชล  สุวรรณภักดี    เลขานุการ 089-790-1764 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 

๑. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ 
๒. นางสายพิณ  ชื่นศิวา 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๑.  คุณวิชัย  สุวรรณก าเนิด    ประธาน  081-807-1213 

 ๒.  คุณลินิน  ศรียาภัย    รองประธาน 084-540-6661 
 ๓.  คุณมณิชญา  ธนภูริรัตน ์    นายทะเบียน 089-090-8800 
 ๔.  คุณเจนระวีภัส อัฒฑพงศ์ภิญโญ    ประชาสัมพันธ์ 098-956-4615 
 ๕.  คุณธนิสร  ลุยะพันธุ์    เลขานุการ 081-398-4496 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 

๑. นางนิติยา  ก่อเกียรติสิริ 
๒. นายธน ู  เมลืองศิลป์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๑.  คุณอมรรัตน์  แสงหิรัญ    ประธาน  081-492-7784 

 ๒.  คุณกัลยวรรธน์ อินทรสถิตย์    รองประธาน 082-490-1429 
 ๓.  คุณศุภลักษณ์ อัญชลีธรรม    นายทะเบียน 081-626-1521 
 ๔.  คุณกัญญาวีร์ นาตึง     ประชาสัมพันธ์ 087-790-4213 
 ๕.  คุณณิชมน  กาบินพงษ์    เลขานุการ 097-051-9925 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๑. นางภาวดี  กีรติอังกูร 
๒. นางสาวศุภาภรณ ์ ฝูงกล่ิน  



 
 

๖๖ 

    
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๑.  คุณไพศาล  สันติสุขถาวร    ประธาน  081-626-8381 

 ๒.  คุณนัฐทพร  กุถ่อง     รองประธาน 089-013-7321 
 ๓.  คุณศิริพร  ตีรวนินธร    นายทะเบียน 081-643-3928 
 ๔.  คุณสกาวเดือน  ตันติวรพงศ์    ประชาสัมพันธ์ 089-132-2122 
 ๕.  คุณศุภลักษณ์ อัศวสิทธิกุล    เลขานุการ 081-351-1399 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๑. ภูมิมาส  รักษ์วงศ์ 
๒. นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑.  คุณอินทิรา  พาร์ค     ประธาน  081-792-9690 

 ๒.  คุณอมรรัตน์  ลีลายั่งยืน    รองประธาน 081-836-2377 
 ๓.  คุณนภาพร  หนูรัก     นายทะเบียน 089-444-1340 
 ๔.  คุณธัญญเกียรติ เมธีเจริญวัชร์    ประชาสัมพันธ์ 095-462-5624 
 ๕.  คุณชาลินี  เรืองศิลป์    เลขานุการ 089-896-6902 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑. นายเจนรงค ์  สอนบาล 
๒. นางสาวจุรี  ไม้จันทร์  

  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
๑.  คุณวุฒิชัย  แก้วคง     ประธาน  081-805-6550 

 ๒.  คุณกรกนก  ตันธนชัย    รองประธาน 084-083-8789 
 ๓.  คุณสุวัฒนานนท์ มาเฉลิม     นายทะเบียน 086-900-4402 
 ๔.  คุณนุศราพร  สุภาพสุนทร    ประชาสัมพันธ์ 091-871-4689 
 ๕.  คุณอัญชลี  ประดิษฐ์ทอง    เลขานุการ 082-220-9900 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 

๑. นายวินิจ  ค าแหง 
๒. สาวอนันตญา ต่ายหลี 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐ 
๑.  คุณไพรัตน ์  เกษตรสินธุ์    ประธาน  089-120-8971 

 ๒.  คุณสุพรรณี  ผิวเทศ     รองประธาน 093-874-1599 
 ๓.  คุณเยาวพา  กาญจโนภาศ    นายทะเบียน 089-300-9335 
 ๔.  คุณยุพา  ชูศักดิ์แสงทอง    ประชาสัมพันธ์ 086-350-6685 
 ๕.  คุณศศิธร  ตลับเพ็ชร    เลขานุการ 083-006-6278 
 



 
 

๖๗ 

    

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐ 
๑. นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน 
๒. นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑ 
๑.  คุณนพพร  อุณาภาค    ประธาน  092-269-8626 

 ๒.  คุณประณีต  โฉสูงเนิน    รองประธาน 083-014-6831 
 ๓.  คุณกุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาค า     นายทะเบียน 089-188-2890 
 ๔.  คุณสมจิตร  จินาภักด ี    ประชาสัมพันธ์ 081-802-0198 
 ๕.  คุณปภานัน  ใจดี     เลขานุการ 081-941-3938 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑ 

๑. นางสาวจันทร์แรม บุญตือ 
๒. นายภาคภูมิ  ภิมาลย์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๒ 
๑.  คุณอรรณพ  โสระเวช    ประธาน  084-700-3973  
๒.  คุณสิตะกาญจน์  อนันตศิลป์    รองประธาน 
๓.  คุณชยางกูร   อิศม์เดช     นายทะเบียน 
๔.  คุณสายพิณ           สะและวงษ์    ประชาสัมพันธ์ 
๕.  คุณเยาวพา   กาญจโนภาศ    เลขานุการ 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๒ 
๑. นางสาวปริปุณณา อุดมโชค 
๒. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ ์

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๓ 
๑.  คุณสมใจ  กุมภิโร     รองประธาน 086-302-8752 

 ๒.  คุณชุตินันท ์  พุทธิบูชา    นายทะเบียน 085-804-0147 
 ๓.  คุณจิราพร  ก่อศิลป์     นายทะเบียน 085-804-0147 
 ๔.  คุณสุดารัตน ์ ทรงศิริ     ประชาสัมพันธ์ 089-926-1193 

๕.  คุณจิตนิภา  เกศดี     เลขานุการ 086-351-0810 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๓ 
๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีค าเบ้า 
๒. นางสาวพฤษภา บุญสุข 

 



 
 

๖๘ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๔ 
๑.  คุณศศิฐณัฐ  บูรพสายัณห์    ประธาน  089-455-8597 

 ๒.  คุณณรงค์ศักดิ ์ จิโรภาส     รองประธาน 081-373-6913 
 ๓.  คุณอมลวรรณ ศิลาวน     นายทะเบียน 089-996-6267 
 ๔.  คุณจันทร์เพ็ญ เหลืองเจริญ    ประชาสัมพันธ์ 081-824-7449 
 ๕.  คุณชุติมานนท์ โกมลฤทธิ์    เลขานุการ 086-303-7766 
 

 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๔ 
๑. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล 
๒. นายภาวัต  โชติสุภาพณ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๕ 
๑. คุณรชาภา  ฉิมฉลอง     ประธาน  089-066-

2999 
๒. คุณสุรีย์พร   พรรัตนก าจาย    รองประธาน 081-828-9885 
๓. คุณพิมพา  ศุภสวัสดิ์กุล    นายทะเบียน 089-768-2115 
๔. คุณพัชราวรรณ อุตปิยะ     ประชาสัมพันธ์ 081-702-4410 
๕. คุณจุฬาวรรณ ตังคสมบัติ    เลขานุการ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๕ 
๑. นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย 
๒. Mr. Alvin  Dizon 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๖ 
๑.  คุณธนัฎฐา  ภู่ประเสริฐ    ประธาน  085-489-2441 

 ๒.  คุณเปรมใจ  ประเสริฐสรรค์    รองประธาน 081-831-8528 
 ๓.  คุณวลัยภรณ์  กุณทียะ     นายทะเบียน 099-249-4929 
 ๔.  คุณกรณ์ฐวรรณ์ สุวรรณเมนะ    ประชาสัมพันธ ์ 092-265-3562 
 ๕.  คุณสุคนธกุนท ์ ลิ มปิชาติ    เลขานุการ 088-790-5935 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๖ 
๑. นายตั้ม  ทองสุทธิ์ 
๒. Mr. Alvin  Andrade 

 

 
 
 
 



 
 

๖๙ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๑.  คุณจารุวัณณ ์ ปิยะเวชวิรัตน์    ประธาน  091-715-8930 
๒.  คุณอ้อมกัญญา เหรียญวัจนะวงศ์   รองประธาน 081-616-1801 
๓.  คุณรุ่งอรุณ  เกศวหงษ์    นายทะเบียน 090-246-5198 
๔.  คุณสุดาภินย ์ บุญศรี       ประชาสัมพันธ์   081-508-6222 

 ๕.  คุณศุภราช  ปิติเลิศคุณ    เลขานุการ 090-962-4001 
  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๑. นางภัทรพร  วงษ์ถาวร 
๒. นางสาวทัศน์กมล ทุมแสน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๑.  คุณกมลวรรณ ชินอุดมพร    ประธาน  086-335-4046  
๒.  คุณณัฐสินี  เจียรลลิต    รองประธาน 081-375-1294 
๓.  คุณพรเพ็ญ  อัศวลายทอง    นายทะเบียน 095-032-4444 
๔.  คุณกัลยา  เดชเลย ์    ประชาสัมพันธ์   086-335-6364 

 ๕.  คุณมาลี  ศรีสวัสดิ์ธารา    เลขานุการ 081-907-0484 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

๑. นางสาวพรพิมล อาจปาสา 
๒. นางสาววิลัย  นัยเนตร 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๑.  คุณยุทธนา  มีเสถียร     ประธาน  081-659-5073 
๒.  คุณกาญจนา จิตต์ตั้ง     รองประธาน 086-511-7452  
๓.  คุณวิวัฒนา  เกตรายาร    นายทะเบียน 081-836--6018 
๔.  คุณสุรพร  เสรีพัฒนะพล    ประชาสัมพันธ์   081-842-4700 

 ๕.  คุณพัณณ์ชยา ศรีเมืองยศกุล    เลขานุการ 081-425-4162 



 
 

๗๐ 

    

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๑. นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม 
๒. Mr. Shela  Mae B Flores 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๑.  คุณอธิภพ  บัวเผื่อน    ประธาน  081-919-5889 
๒.  คุณวชิรวิชญ์ บุญสม     รองประธาน 081-833-0917 
๓.  คุณสณชัย  พงศ์รพีพร    นายทะเบียน 081-815-4035 
๔.  คุณทองปน  จักรชัย     ประชาสัมพันธ์   089-816-5474 

 ๕.  คุณโสภิณ  สว่างศรี     เลขานุการ 080-256-9016 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๑. นางทัศนีย์   สืบสันติวรพงศ์ 
๒. นายวัฒนสิทธิ์ สีหะชัย 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๑.  คุณจักรเรศ  สุดใจ     ประธาน  082-005-4606 
๒.  คุณปิยะนุช  โสภามา     รองประธาน 086-336-6915 
๓.  คุณบุญน า  นามลิ้มเหมนท์    นายทะเบียน 086-369-7829 
๔.  คุณสุภาพรรณ ี รุ่งเรืองวัฒนะชัย    ประชาสัมพันธ์   081-613-8448 

 ๕.  คุณสุพานี  เก่งระดมกิจ    เลขานุการ 081-696-4777 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๑. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 

๒. นายวิษณุ  แซ่อุง 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๑.  คุณนิพัน  กุลธารารมณ์    ประธาน  089-900-3188 
๒.  คุณจักรี  จินดาวนิช    รองประธาน 092-269-6958 
๓.  คุณทวีวัฒน์  สมิทธีนราเศรษฐ์    นายทะเบียน 081-635-0805 
๔.  คุณวีรวิทย์  เสถียรพิสุทธิ์    ประชาสัมพันธ์   081-563-6548 

 ๕.  คุณฐิติพร  เข็มราช     เลขานุการ 086-759-0900 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 



 
 

๗๑ 

    

๑. นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ 

๒. นางสาวมณีรัตน์ เพคยางกูร 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๑.  คุณมงคลกิตต์ ทรัพย์จีระกุล    ประธาน  081-837-9030 
๒.  คุณพรรณทิพย์ อัศวทองกูล    รองประธาน 081-617-3731 
๓.  น.อ.หญิงสุพัตรา บุราณเศรษฐ    นายทะเบียน 089-530-8189 
๔.  คุณชาคริยา  สุขสมกิจ    ประชาสัมพันธ์   085-445-9016 
๕.  คุณเนตรชนก ศรีอ านวยไชย    เลขานุการ 091-989-6426 

 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๑. นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ์   
๒. นางสาวสุกานดา สงวนกล่ าจิตต์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๑.  คุณธัญญาลักษณ์ จินดานุรักษ์    ประธาน  089-783-7561 
๒.  คุณวรนุช  ผิวเหลืองสวัสดิ์    รองประธาน 081-918-7838 
๓.  คุณบุญทิพย์  บอนแดง    นายทะเบียน 086-891-5760 
๔.  คุณสุขุมาล  รัตนศิลปิน    ประชาสัมพันธ์   081-822-3832 

 ๕.  คุณยุพิณ  เหมวัน     เลขานุการ 083-227-8775 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๑. นางสาวอุษณีย์ จันทโรจนวงศ์ 
๒. นายประสงค์  เพริดพริ้ง 

 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๑.  คุณชวลิต  กรุดพันธ ์    ประธาน  081-835-2944 
๒.  คุณวงษ์วิภา  ศรีพานิช    รองประธาน 091-779-1470 
๓.  คุณสุจิตรา  ลิขิตวิวัฒน์กุล    นายทะเบียน 081-778-9857 
๔.  คุณวรรณา  สวนทอง    ประชาสัมพันธ์   087-971-5971 

 ๕.  คุณอุษณี  ตั้งนพวีรวัฒน์    เลขานุการ 089-456-5684 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๑. นางสาวเกศรา จันทวัง 
๒. นายสักกา  สักกะวงศ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐ 
๑.  น.อ.สมบัติ  แย้มดอนไพร    ประธาน  087-686-5451 
๒.  ดร.นาร ี  อาจวาริน    รองประธาน 089-770-7126 



 
 

๗๒ 

    

๓.  คุณสุกัญญา  ศรีสุดา     นายทะเบียน 081-432-3899 
๔.  คุณวราภรณ ์ อัศวโกวิทวงศ์    ประชาสัมพันธ์   089-889-3206 

 ๕.  คุณชวลิค  ลิมปคุปตถาวร    เลขานุการ 089-284-4493 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ 
๑. นางธิดารัตน ์  ทองตะโก 
๒. นางสาวเรณุกา มีสุข 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑ 
๑.  คุณสัมพันธ์  ทองประกาศิต    ประธาน  084-218-5594 
๒.  คุณปิยะ  จนิดามณีพล    รองประธาน 081-615-1618 
๓.  คุณนภาพร  ตันติพิริยะพงศ์    นายทะเบียน 081-901-0702 
๔.  คุณบุญล้อม  บัวส าลี     ประชาสัมพันธ์   081-888-1029 

 ๕.  คุณจิรพร  ตันติวัฒนกุล    เลขานุการ 081-929-1327 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑ 

๑. นางนางสิริกร  นามนวด 
๒. Mr. Alberto  Gulierez 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
๑.  คุณปรารถนา โตอินทร์    ประธาน  086-556-1825 
๒.  คุณญาณิศา  สิงหาทอง    รองประธาน 085-922-4411 
๓.  คุณศรีวรรณ  ไชยมนัส    นายทะเบียน 089-771-9908 
๔.  คุณสุกัญญา  ผ่องสมบูรณ์    ประชาสัมพันธ์   081-254-5857 

 ๕.  คุณอุมาภรณ์ มะหะหมัด    เลขานุการ 081-404-3517 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
๑. นางจันทิรา  พลเดช 
๒. นายมานัส  ศักดี 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓ 
๑.  คุณประภามาส สิงคะเนติ    ประธาน  089-448-4744 
๒.  คุณพัชญ์นันทน์ ชาลีรินทร์    รองประธาน 086-406-5409 
๓.  คุณรัตนาวลี  โนนสูง     นายทะเบียน 080-902-9434 
๔.  คุณประสงค์  พลายแก้ว    ประชาสัมพันธ์   090-414-6660 

 ๕.  คุณดลสุข  สุพิชชากุล    เลขานุการ 084-142-2591 
 



 
 

๗๓ 

    

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓ 
๑. นางพนมพร  เมลืองศิลป์ 
๒. นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔ 
๑.  คุณสมฤดี  พันธ์นิธิทร ์    ประธาน  082-522-8883 
๒.  คุณพรทิพย์  ภาคฐิน     รองประธาน 081-422-8008 
๓.  คุณณิชาภา  สุสิลาอังกูร    นายทะเบียน 081-918-5334 
๔.  คุณฮานีม  ลือวัฒนภักดี    ประชาสัมพันธ์   081-702-7676 

 ๕.  คุณวิไลรัตน์  พงศ์พิศิษฎ์    เลขานุการ 089-695-8119 
 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔ 
๑. นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี 
๒. นางสาวปิยฉัตร ม่ันคุณากร 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕ 
๑.  คุณกันตา  ทองเทพ    ประธาน  087-902-1170 
๒.  คุณวิธิเนศวร ์ จันทวนิชกุล    รองประธาน 063-359-1426 
๓.  คุณเสาวณีย์  อุไรรุจน์     นายทะเบียน 083-377-0355 
๔.  คุณเบญจวรรณ ทาส ี     ประชาสัมพันธ์   088-585-5993 
๕.  คุณนารีรัตน ์ แสนชัย     เลขานุการ 083-556-4596 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕ 
๑. นางวาลยา  นันทวิจารณ์ 

  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๖ 
๑.  คุณโชติกา  แซ่อ๊ิว     ประธาน  082-073-5023 
๒.  คุณสนธิศักดิ ์ เพ็ชรโชติ    รองประธาน 084-752-7892 
๓.  คุณกฤษณา  เทียนแสงอุทัย    นายทะเบียน 089-812-8892 
๔.  คุณภัทรชพร  จิราพร     ประชาสัมพันธ์   081-318-0091 

 ๕.  คุณอิศสรยา  ฤกษะสุต    เลขานุการ 081-809-5864 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๖ 
๑. นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง 
๒. นายธนพล  ยศบุญหาญ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๗ 
๑.  คุณชัยรัตน์  พลวิจิตร    ประธาน  089-767-8266 
๒.  คุณศรีจุฬาจันทร ์ สุวรรณ     รองประธาน 099-996-7313 



 
 

๗๔ 

    

๓.  คุณชาตรี  เอี่ยมแจง    นายทะเบียน 086-561-4200 
๔.  คุณกอบแก้ว  โถวสกุล     ประชาสัมพันธ์   081-930-6264 

 ๕.  คุณศิริพร  กลัดงาม    เลขานุการ 083-423-5302 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๗ 
๑. นางอภิรดี  แสงอรุณ 
๒. นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๘ 
๑.  คุณชนน  โกศลรุ่งเรือง    ประธาน  086-324-2963 
๒.  คุณบุญส่ง  เหล่านพเก้าสกุล    รองประธาน 086-812-6770 
๓.  คุณแวววรรณ อุ่นจิรศักดิ์    นายทะเบียน 086-507-5766 
๔.  คุณนที  ทะศรีละ    ประชาสัมพันธ์   084-125-3054 

 ๕.  คุณบานชื่น  ทองเทียบ    เลขานุการ 087-347-9355 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๘ 
๑. นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ 
๒. นางสาวอุบล  ชีวะพฤกษ์ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๑.  คุณอมรรัตน์  อ่อนนุช     ประธาน  090-993-0982  

 ๒.  คุณภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์    รองประธาน 082-778-9282 
 ๓.  คุณราน ี  วรกมล     นายทะเบียน 089-124-8850 
 ๔.  คุณพรรัตน ์  โชตนภูมิ    ประชาสัมพันธ์ 081-484-7320 
 ๕.  คุณภัทรานิษฐ์ วิโรจน์กาญจนกุล   เลขานุการ 098-584-6928 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๑. นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์ 
๒. นางสาวมยุรี  เสมใจดี 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๑.  ดต.สุรินทร์  บินรุม     ประธาน  084-714-4334  

 ๒.  คุณฤดี  สิริมโนเสถียร    รองประธาน 081-922-9474 
 ๓.  คุณวิชชุมนตร์ มีมา     นายทะเบียน 089-931-1067  
 ๔.  คุณวิมล  สมจิตร     ประชาสัมพันธ์ 086-661-0434 
 ๕.  คุณธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช    เลขานุการ 081-987-1645 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๑. นายบุญเลิศ  กล่อมจิตต์ 
๒. นางสาวศิริพร มณีขาว  

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 



 
 

๗๖ 

    

๑.  คุณอภิศักดิ์  โตรุ่งเรืองยศ    ประธาน  081-845-2324  
 ๒.  คุณนิตยา  ปาประโคน    รองประธาน 081-348-9515  
 ๓.  คุณภัทรมาส  พลังสุริยะ    นายทะเบียน 081-701-6905 
 ๔.  คุณวัณณภาณ ์ คุณสินทวีกุล    ประชาสัมพันธ์ 095-560-1696 
 ๕.  คุณสุชาติ  วิสารทกุล    เลขานุการ 081-848-3431 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๑. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์ 
๒. นางสาวทัศนาพร กันพรหม 
 
 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๑.  คุณอภิเชษฐ์  งามสง่า     ประธาน  089-111-7961  

 ๒.  คุณอนงค์  วรรณโก    รองประธาน 086-303-8481 
 ๓.  คุณมุ้ยหลัน  ชัยอิทธิเดช    นายทะเบียน 085-969-3209  
 ๔.  คุณวิจิตร  คุณัตภานนท์    ประชาสัมพันธ์   081-932-6072 
 ๕.  คุณจ าแลง  สงหนู     เลขานุการ 081-257-2426 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๑. นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ 
๒. นางพวงรัตน์  โพธิ์รอด 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๑.  คุณอาวรณ์  สายฉลาด    ประธาน  094-792-9265 

 ๒.  คุณรวิโรจน ์  ชัยพิมลผลิน    รองประธาน 086-336-2424  
 ๓.  คุณสุวรรณี  สุรกิจบวร    นายทะเบียน 081-551-0207  
 ๔.  คุณปราณ ี  แย้มขยาย    ประชาสัมพันธ์ 085-484-7351 
 ๕.  คุณทัตชญา  ภัทรธนตระการ    เลขานุการ 081-689-9058  
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๑. นางภูมิฤทัย  เหลืองทอง 
๒. นายโกวิทย์  เวชชศาสตร์  

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๑.  คุณวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ    ประธาน  089-511-7775  

 ๒.  คุณพรชัย  เกรียงมงคล    รองประธาน 081-918-5852 
 ๓.  คุณสุวรรณา  จิตรโรจนรักษ์    นายทะเบียน 089-891-4866  



 
 

๗๗ 

    

 ๔.  คุณกัญจน์อมล วัฒนศิลป์กุล    ประชาสัมพันธ์ 089-485-3819 
 ๕.  คุณสุกัญญา  อนันตกาลต์    เลขานุการ 089-746-4744 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๑. นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ 
๒. นายสถิตย์  สุชีวกุล 

  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๑.  คุณวิบูลย์  พงษ์ศิริรัชกุล    ประธาน  081-874-5435  

 ๒.  คุณสุวิทย์  คุณานุปถัมภ์    รองประธาน 081-824-7415 
 ๓.  คุณจินตนา  จิรพงษ์ปกรณ์    นายทะบียน 089-996-3393 
 ๔.  คุณชัญญา  วิโรจน์แดนไทย    ประชาสัมพันธ์ 081-515-5855 
 ๕.  คุณพัชร์สิชา  สนธิ์สิริสกุล    เลขานุการ 081-910-8778 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๑. นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์ 
๒. นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๑.  คุณปนัดดา  กรรณสูต    ประธาน  085-121-6621  

 ๒.  คุณสุวัฒน์  เทพรินทร์    รองประธาน 081-208-4214  
 ๓.  คุณจิราพร  ฐานบ ารุง    นายทะเบียน 086-763-7501  
 ๔.  คุณมยุรี  เทพรักษา    ประชาสัมพันธ์  
 ๕.  คุณบัณฑิต  ฝุายเทศ     เลขานุการ 090-198-5774 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๑. นางสาวอารียา หวังแจ่ม 
๒. นายสมหวัง  เมฆานิมิตดี  
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 
๑.  คุณชัยพัฒน์  ธนภูริรัตน ์    ประธาน  086-000-9888 

 ๒.  คุณธีระศักดิ ์ หยกอุบล    รองประธาน 095-490-2492  
 ๓.  คุณฐานวัฒน์ อริยเกริกเกียรติ    นายทะเบียน 095-495-1656 
 ๔.  คุณณัฒชา  ก าแพงเพชร    ประชาสัมพันธ์ 089-204-4623 

๕.  คุณศรีวรรณ  วงษ์อิสลาม    เลขานุการ 081-665-3581  
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 
๑. นางอัจฉรา  แดงอินทวัฒน์ 
๒. นายสิทธิพงษ์  ปานนาค 

 



 
 

๗๘ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐ 
๑.  คุณฟองสมุด  ปึงทอง     ประธาน  081-777-2433  

 ๒.  คุณธ ารง  ธ ารงหวัง    รองประธาน 086-392-7888 
 ๓.  คุณวรรณพร  แก้วสม     นายทะเบียน 085-554-4462 
 ๔.  คุณณรัฐกาญ เพ็งลาย     ประชาสัมพันธ์ 098-262-2802 
 ๕.  คุณวิไลพร  รักการค้า    เลขานุการ 081-931-0255 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐ 
๑. นางสาวนุชญา ตะลิดโณ 
๒. นายพชรพล  อ่ิมเดชา 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
๑.  คุณวิสุทธิ์  ศุภกรรม    ประธาน  089-967-5507  

 ๒.  คุณมัทธิพาธา พงษ์ไพโรจน์    รองประธาน 081-989-0121 
 ๓.  คุณพรทิพย์  สอาด     นายทะเบียน 086-705-1547 
 ๔.  คุณชวัลลักษณ์ ปฏิเสาร์     ประชาสัมพันธ์ 083-073--2348 
 ๕.  คุณเอกชัย  ล้อทองกุล    เลขานุการ 089-272-8659 
ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 

๑. นางสาวสาธนี ศรีอร่าม 
๒. นางสาวนาริมาน ศรีสง่า 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
๑.  คุณสุกฤษณ์  ศรีจันทร์วิจิตร์    ประธาน  099-262-8964 

 ๒.  คุณกรรณิการ ์ แสงอาทิตย์    รองประธาน 098-389-5561 
 ๓.  คุณวรรณภา  ปลดรัมย์    นายทะเบียน 081-774-6138 
 ๔.  คุณศนันท์ญา บัวข า     ประชาสัมพันธ์ 089-499-5280 
 ๕.  คุณเสาวลักษณ์ คงอยู่     เลขานุการ 082-002-1843 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
๑. นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ 
๒. นายธีรศักดิ ์  เอิบสภาพ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓ 
๑.  คุณประเสริฐ  เจริญปริพัฒน์    ประธาน  081-947-1166  

 ๒.  คุณธงชัย  ทับทิม     รองประธาน 098-253-9459 



 
 

๗๙ 

    

 ๓.  คุณนพฤทธิ์  รุ่งเรือง     นายทะเบียน 081-685-6019 
 ๔.  คุณศุภลักษณ์ จ าปาดะ    ประชาสัมพันธ์ 085-358-9363 
 ๕.  คุณเกษม  หมัดนุรักษ์    เลขานุการ 081-441-5370 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓ 
๑. นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ 
๒. นางสุภัทรียา  นิ่มเจริญ    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔ 
๑.  คุณอดิศักดิ์  มะซอ     ประธาน  089-182--2188  

 ๒.  คุณคนึง  วงศ์ขวัญเมือง    รองประธาน 081-807-3613 
 ๓.  คุณกัญญนัช  แจ่มกระจ่าง    นายทะเบียน 081-458-3634 
 ๔.  คุณทัศน์วรรณ พิทักษ์ปรวัฒน์    ประชาสัมพันธ์ 081-780-2559 
 ๕.  คุณสุธัญญา  ศรีศักดา    เลขานุการ 084-147-4011 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔ 
๑. นางสาววิรัช  ฆ้องวงษ์ 
๒. นางสาวอุดมพร พรมมา 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
๑.  คุณสุรีย์พร  พรรัตนก าจาย    ประธาน  081-828-9885 
๒.  คุณนันท์นภัส เกียรติธนาพงษ์    รองประธาน 089-697-3007 
๓.  คุณศุภลักษณ์ เผือกขวัญนาค    นายทะเบียน 081-901-5931 
๔.  คุณอรทัย  วิเศษปัดสา    ประชาสัมพันธ์ 089-176-2090 
๕.  คุณมนตรี  ชยนิธิวุฒิ    เลขานุการ 081-315-0417  
  

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ 
๑. นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์ 
๒. นางสาววศินี  สิทธิวรพงษ์ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๖ 
๑.  คุณชนัญญา  ชูศรี     ประธาน  086-781-6188 

 ๒.  คุณชุติมา  ออกแม้น    รองประธาน 086-973-9876 
 ๓.  คุณภาวิณ ี  บัวศรี     นายทะเบียน 098-574-5658 
 ๔.  คุณวาสนา  พรสกุลศักดิ์    ประชาสัมพันธ์ 081-696-4329 
 ๕.  คุณนิตยา  เชาวน์มาศ    เลขานุการ 092-624-1782 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๖ 
๑. นางธันยธร  ตวงวาสนา 
๒. นางสาวกนกทิพย์ ง่วนส าเริง 
 



 
 

๘๐ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๗ 
๑.  คุณสันต ิ  สุนทรชื่น    ประธาน  094-493-6258 
๒.  คุณเจริญรัตน ์ แว่เฮง     รองประธาน 099-579-2358 
๓.  คุณดวงสมร  สาลี     นายทะเบียน 094-026-4547 
๔.  คุณราตรี    ร่าเริง     ประชาสัมพันธ์ 080-440-1178 
๕.  คุณสมนึก  ภู่แก้ว     เลขานุการ 089-215-9229 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๗ 
๑. นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก 
๒.  นายวีระชัย  อัฐนาค 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๘ 
๑.  คุณกิตติยา  แก้วประเสริฐศรี    ประธาน  081-754-3548  

 ๒.  คุณญาณ ี  นาครัตน ์    รองประธาน 081-889-8410 
 ๓.  คุณนฤมล  จิตร์ภิรมย์ศรี    นายทะเบียน 084-084-3978 
 ๔.  คุณอังสนา  พิรัญโน     ประชาสัมพันธ์ 094-916-6662 
 ๕.  คุณนคร  ฉายตระกูล    เลขานุการ 081-988-6806 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๘ 
๑. นายศุภวัฒน์  มาศรี 
๒. นางสาวนิตยา ธงสีนาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๑ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑.  คุณประสิทธิ์  เจตน์ทรงธรรม    ประธาน  085-330-3355 

 ๒.  คุณณัฏฐ์  สุทธิวรชัย    รองประธาน 089-130-3441 
 ๓.  คุณวิโรจน ์  เตชะกมลสุข    นายทะเบียน 086-515-1411 
 ๔.  คุณธษา  ชัยสุวรรณ    ประชาสัมพันธ์ 092-737-8522 
 ๕.  คุณวีรศักดิ์  เลิศเรืองบัญญวุฒิ   เลขานุการ 081-442-9051 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑. นางเย็นจิตต์  ศรีใจงาม 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  อุ่นแอบ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑.  คุณบุญมี  โปรณานันท ์    ประธาน  087-808-0530 
๒.  คุณทิพย์อันนา สหัสสพล    รองประธาน 089-924-8465 

 ๓.  คุณปิติพงศ์  ตตินันทวัฒน์    นายทะเบียน 089-661-9109 
 ๔.  คุณอุดม  อ่ึงเจริญชัย    ประชาสัมพันธ์ 081-257-1219 
 ๕.  คุณสุรางค์รัตน ์ กลิ่นประทุม    เลขานุการ 089-798-8395 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑. นายสายัณห์  สุวรรณเครือ 



 
 

๘๒ 

    

๒. นางสาวกนกวรรณ มะลิลา 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๑.  คุณสมบัติ  บุญประธรรม    ประธาน  081-907-7075 

 ๒.  คุณชุติมันต์  งามดวงกมล    รองประธาน 081-752-4984 
 ๓.  คุณกัญญา  ไวยประเสริฐ    นายทะเบียน 087-606-6839  
 ๔.  คุณสมนึก  ศุสีธร     ประชาสัมพันธ์ 086-568-2763 
 ๕.  คุณธีร ์  ธีรธรรม     เลขานุการ 085-802-7534 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๑. นายประมวล  แสงสิทธิ์ธีรกุล 
๒. นางสาวลักษณี เรี่ยมรัตนากร 
๓. นางสาวชุติมา ฉ่ าเฉลียว 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๑.  คุณสมเกียรติ เลาหะวรุตม์ชัย    ประธาน  081-640-4488  
๒.  คุณวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร    รองประธาน 081-372-5107  
๓.  คุณปรีชา  ศรีสิม     นายทะเบียน 081-332-6902 
๔.  คุณภัสวัลย์  เมธาพรธนพงศ์    ประชาสัมพันธ์ 089-688-8899  
๕.  คุณเกียรติสุดา กาญจนพฤทธิ์    เลขานุการ 086-885-3332 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๑. นายวีระวัช  รัตนบุรี 
๒  นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์ (รองผู้อ านวยการ) 
๓. นางสาวชาคริยา บุตรดี  
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๑.คุณสมพร   อังกูรเมธาวี    ประธาน  081-806-0619  
๒.คุณปิยา   วงศ์วิสุทธิธรรม    รองประธาน 081-694-1722 

          ๓.คุณศุภลักษณ์  อัญชลีธรรม    นายทะเบียน 081-626-1521 
๔.คุณสมชาย   ธีรรักษ์ตระกูล    ประชาสัมพันธ์ 081-830-3522 
๕.จ.ส.อ.วิโรจน์   จันฤาไชย    เลขานุการ 094-047-0034 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๑. นางศิริพร  เนาว์รุ่งโรจน ์
๒. นายสายันต์  จุปะมัดถา 

  



 
 

๘๓ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๑.  คุณโสภณ  ผลสุขการ    ประธาน  081-912-2420  
๒.  คุณอนัญดา  ไกรรักษ ์    รองประธาน 085-156-2654 
๓.  คุณวนิดา  ลิมศิริวนนท์    นายทะเบียน 089-022-4227  
๔.  คุณพิมลพรรณ โห้ประไพ    ประชาสัมพันธ์ 089-896-4500 
๕. คุณวราภัสร ์  ปุลวัชรเชาวพงษ์   เลขานุการ 080-904-5045 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๑. นางกาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล 
๒. นางสาวสุวรรณา  รักเสนาะ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๑.  คุณบัญชา  เหล่าอุดมกุล    ประธาน  089-064-8476 

 ๒.  คุณสุกัญญา  รงค์เดชประทีป    รองประธาน 089-788-5033 
 ๓.  คุณธัญญันภัส พิมพ์รัฐถาวร    นายทะเบียน 091-512-6545 
 ๔.  คุณมัณฑนา  พิจิตต์     ประชาสัมพันธ์ 089-188-7337 
 ๕.  คุณธารทิพย์  คุ้มพันธ์     เลขานุการ 089-178-6842 
 

 
ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ 
๑. นางวรรณวนัส เอกศรีรุ่งโรจน์ 
๒. นางสาวพรทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ  

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๑.  คุณสิริมา  สาลี     ประธาน  086-819-6363 

 ๒.  คุณสุจินต ์  บาราคัม    รองประธาน 081-818-4737 
 ๓.  คุณรัชญา  โสภณอภิกุล    นายทะเบียน 095-956-6650 
 ๔.  คุณไพรัช  รอยวิรัตน์    ประชาสัมพันธ์ 081-551-2568 
 ๕.  คุณวิไล  อ านาจจงจรูญ    เลขานุการ 089-920-5307 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๑. นางสุภาภรณ ์ อุ่นเมตตาจิต 
๒. นายวิโรจน์  เพชรรัตน์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 
๑.  คุณปิยะพร  มัฎฐาพันธ์    ประธาน  089-114-2030  
๒.  คุณสมใจ  กุมภิโร     รองประธาน 086-302-8752 
๓.  คุณนภนิษฐ์  หิรัญจิตรพลชะ    นายทะเบียน 086-562-2355 
๔.  คุณวิไลรีตน์  สวัสดิ์พีระ    ประชาสัมพันธ์ 086-929-6767 
๕.  คุณอุษณีย์  เสนาสุข     เลขานุการ 081-485-9997 

 



 
 

๘๔ 

    

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 
๑. นางพัทยา  จิตตินันท์ 
๒. นางชนิตา  ดาระสวัสดิ์ 
  

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
๑.  คุณวิบูลย์   อัตถาชน    ประธาน  080-293-6493  
๒.  คุณศิริสุดา   ชัยแสนสุข    รองประธาน 085-975-5186 
๓.  คุณฉัตร   จิระปัทมะ    นายทะเบียน 081-174-3530 
๔.  คุณนันทวัน   ภัทรยานนท ์    ประชาสัมพันธ์ 081-621-4098 
๕.  คุณวิภาดา   สมบูรณ์     เลขานุการ 086-612-1877 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
๑. นางสาวสุธาสินี ค าทะเนตร 
๒. นางสาวเลอพร มัธยมจันทร ์

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ 
๑.  คุณนรา  ผาสุพงษ์    ประธาน  089-161-3238 

 ๒.  คุณสมชาย  พงษ์ไกรกิตติ    รองประธาน 081-342-7008 
 ๓.  คุณธีระพล  หอประสาททอง    นายทะเบียน 086-039-0049 
 ๔.  คุณจ าเริญ  เลิศล้ านภากุล    ประชาสัมพันธ์ 089-813-0505 
 ๕.  คุณธนวัฒน์  พูลสวัสดิ์    เลขานุการ 086-378-3440 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑ 
๑. นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิผล 
๒. นายสห  ณ สงขลา 
๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (ผู้อ านวยการ)  
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ 
๑.  คุณวิญญู  วศินธนสาร    ประธาน  085-328-7784 

 ๒.  คุณสุชาติ  เฟื่องสุวรรณ    รองประธาน 080-551-5533 
 ๓.  คุณอุบล  ชัยวงษ์     นายทะเบียน 081-909-3785 
 ๔.  คุณฐานโชต  ตันติประภาวงศ์    ประชาสัมพันธ์ 081-921-1170 
 ๕.  คุณรทัชนก  สุวรรณพงศ์    เลขานุการ 090-928-0009 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ 
๑. นางสาวภัทรศยา ว่องไว 



 
 

๘๕ 

    

๒. นายไกรวิทย์  ธรรมโชติ 
๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (รองผู้อ านวยการ) 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ 
๑.  คุณคุณพรหมพักตร์ ส่งศิริฤทธิไกร    ประธาน  087-715-2045  
๒.  คุณสมชาย  อัศวผาติบุญ    รองประธาน 081-399-9925 
๓.  คุณเกื้อกูล  แก้วเรือง    นายทะเบียน 086-985-5198 
๔.  คุณนพลักษณ์ ธีรานุตร ์    ประชาสัมพันธ์ 091-725-2873 
๕.  คุณอารีวรรณ ใจหนัก     เลขานุการ 081-919-4404  

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓ 
๑. นายปิยวัชร์  สุทธิวนิช 
๒. นางรัชนิดา  ชิดสิน (รองผู้อ านวยการ) 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔ 
๑.  คุณปัญญา  พานทอง    ประธาน  081-565-9637  
๒.  คุณประจวบ  นวลวงค์อิน    รองประธาน 081-443-8280 
๓.  คุณอรุณศร ี  อังคะสิทธิศิริ    นายทะเบียน 086-091-3330 
๔.  คุณทฤฒมน  มาตย์วิเศษล    ประชาสัมพันธ์ 085-678-3207 
๕.  คุณพนิดา  อบรมดี     เลขานุการ 089-202-8984 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔ 
๑. นางภาสิน ี  ลังประเสริฐ 
๒. นายภูวนาถ  ชมพัฒน์ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕ 
๑.  คุณสุขุม  มหิทธิหาญ    ประธาน  081-484-0141 
๒.  คุณกาญจนา อุปพงษ์     รองประธาน 081-907-5572 
๓.  คุณศิริพร  หรงศิริ     นายทะเบียน 090-678-0512 
๔.  คุณทิตา  กัยนันทน์    ประชาสัมพันธ์ 089-691-0924 
๕.  คุณณัฏฐ์หทัย สีหวัฒน์     เลขานุการ 086-989-7776 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕ 
๑. นายสุปรัชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๒. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ (รองผู้อ านวยการ) 

 



 
 

๘๖ 

    

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖ 
๑.  คุณวรินทร์  กิตติเจริญวิวัฒน์    ประธาน  081-985-2542 

 ๒.  คุณอนุวัฒน์  สุขศรีจักรวาร    รองประธาน 083-546-7724 
 ๓.  คุณกิติพร  ภู่สุนทรธรรม    นายทะเบียน 085-908-6680 
 ๔.  คุณสิรภัทร  ค าอุดม     ประชาสัมพันธ์ 089-010-3955 
 ๕.  คุณวริศรา  หิรัญญะวณิชย์    เลขานุการ 094-543-1976 
 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖ 
๑. นางสาววรานนท์ ก าแพงแก้ว 
๒. นางสาวสายพิณ พุทธิสาร (รองผู้อ านวยการ) 
๓. นายสังวาลย์  ศรีบุญเรือง 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๗ 
๑.  คุณเสร ี  หร่ายมะณี    ประธาน  084-653-3969 
๒.  คุณภริดา  มาทานี     รองประธาน 082-044-0277 
๓.  คุณวาสนา  บุหลั่นเพ็ง    นายทะเบียน 081-440-5428 
๔.  คุณจิตญาดา   เล็กวิเชียร    ประชาสัมพันธ์ 089-131-3179 
๕.  คุณนิภา  ต าราเรียง    เลขานุการ 089-246-2361 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๗ 
๑. นางกษมาพร  ศิริเมฆา 
๒. นางเสาวนีย์  เวโรจนนันท ์

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๘ 
๑.  คุณวิทยา  มาดบังอ่อน    ประธาน  081-812-5019  
๒.  คุณอภิชาติ  เพียรเจริญ    รองประธาน 081-875-2787 
๓.  คุณมงคล  ธนประศาสน ์    นายทะเบียน 081-613-4084 
๔.  คุณภาภิมล  เพียรคราด    ประชาสัมพันธ์ 085-108-6379 
๕.  คุณสายชล  ใจสันทัด     เลขานุการ 081-358-

6273 

 

ครูผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๘ 
๑. นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์ 

 ๒. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ 



 
 

๘๗ 

    

๓. นายธีระพงศ์  นิยมทอง (ผู้อ านวยการ) 


