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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่ ๓๖๕ / 256๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256๕ 

-------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์  ๑” ได้กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง           
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๕ ตามระบบดูแลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
เพ่ือให้การบริหารและจัดการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติ ม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 
๓๐ วรรค ๓ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖           
และข้อ ๑ (๓) (๗) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสพนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา  

เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 นายศุภมงคล   อินทร์สนอง       คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   คร ูชำนาญการ      กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ      กรรมการ 

หน้าที ่ 1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๓. กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
๔. พบผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวปาริชาติ  ยมวรรณ  คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว   คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   คร ูชำนาญการ      กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   กรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกติติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแตง่เวที 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์   คร ู   กรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเก้าอ้ีในหอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๒๘๐ ตัว โดยเว้นระยะห่างตาม
มาตรการป้องกันโรค พร้อมจัดโต๊ะบนเวที ๑ ชุด จัดแท่นยืนพูดสำหรับพิธีกร และจัดชุดรับแขกให้
เรียบร้อย 

-๒- 



-๒-  
๒. จดัโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับรายงานตัวบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โต๊ะจำนวน ๖ ตัว 
เกา้อ้ีโต๊ะละ ๑ ตัว  
๓. ทำความสะอาดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู       ประธานกรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   คร ูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดเตรยีมเอกสารใบลงทะเบยีนผู้ปกครองที่เข้ารว่มประชุม 
 ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการพบผู้ปกครองนักเรียน 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  

 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   คร ู   รองหวัหน้าระดับชั้น 
นางนปภา  ไต่เป็นสุข   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   คร ู   หัวหน้าระดับชั้น 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ูชำนาญการ  หัวหน้าระดับชั้น 
นางชุลีกร  เพชรทองบุญ   คร ูชำนาญการ  รองหัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู   หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   คร ู   หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย     คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  คร ูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้าระดับชั้น 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   คร ู   รองหัวหน้าระดับชั้น 

หน้าที่  ๑. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานที่ในการประชุมผู้ปกครอง 
๒. แนะนำวิธีการข้ันตอนการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าใจ  

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
   นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   นายวันเฉลิม อุลิต   คร ู   กรรมการ 
   นายนัฐวุฒิ  สายันต์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ปกครองให้ทราบสถานที่และรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 

 ๓. เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศกึษา 
 นายพรีะศิลป์  เอกฐิน   คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   กรรมการ 
 นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   คร ู   กรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมการ 

นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณประชุมอเนกประสงค์ และ

บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบนัทกึภาพ 
           นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์           คร ู   ประธานกรรมการ 

นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน          คร ู   กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์           คร ู   กรรมการ 

  นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
นางสาวอริยา กันทะวงค์   คร ู   ประธานกรรมการ 

          นางสาวนัฐพร ภวูงษ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายวันเฉลิม อุลิต   คร ู   กรรมการ 

-๔- 



-๒-  
 นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการ 

 นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู   กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย     คร ู   กรรมการ 

นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทร์ประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทพิย์สุดา  ทองมี   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่มและถาดสำหรับบริการน้ำให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง จำนวน ๒๘๐ คน 
     - เชิญผู้ปกครองให้เขา้นั่งฟังในหอประชุมให้เรียบร้อย 
     - ดูแลนักเรียนในการบริการน้ำด่ืมให้แก่ผู้ปกครองและครูอย่างทั่วถึง 

 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นายวีนัส  เกิดแก่น   เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย กรรมการ 
 นายปรีชา  อยู่คง    เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผนและดำเนินการจัดที่จอดรถให้กับผู้ปกครอง 
 ๒. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและผู้ปกครองที่นำรถเข้ามาในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยและปลอดภัย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นางสาวกติติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาววรางคณา พิณสามสาย  คร ู   กรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่ ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 ๒. บันทึกการประชุมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 คณะกรรมการสภานักเรียน 
 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

-๕- 



-๒-  
หน้าที่ ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรฯที่มาร่วม

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒56๕ 
                          
 
 

 
                       

                     (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ์๑”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 

 



-๒-  
 

          
กำหนดการลำดับขัน้ตอนการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
.......................................... 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ - พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  

- ดำเนินการประชุมชี้แจงเครือข่ายผู้ปกครองจากผู้อำนวยการ 
และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร 

 

๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น จำนวนชั้นละ ๕ คน 
- คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจำจวน ๑๒ คน 

 

 

.......................................... 
 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

-๗- 


