
 
 

 
      
 
 

     คําสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
     ท่ี 92 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖5 

 

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

       ดวยโรงเรียนราชวินิตบางเขน  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการคัดเลือกเครือขายผูปกครองนักเรียน     
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ วันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖5 เพ่ือใหการบริหารและจัดการเก่ียวกับคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองวาดวยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานวาดวยเครือขายผูปกครอง        
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายท่ีวางไวทุกประการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ  

 

 ๑. นายธัญวิชญ ไตรรัตน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิพิมพ วรรณกูล  รองประธานกรรมการ 
 3. นายชัชวาล   พฤกษพงศพันธ  กรรมการ 
 ๔. นายพลพีระ วงศพรประทีป  กรรมการ 
  5. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน  

 

 ๑. นางสาวรัศมี วงวิลัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิตติญา กลอมเจก  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนพดล  เชิงศิริ   กรรมการ 
 ๔. นายจารุพงศ  กวางษี   กรรมการ 
 ๕. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน  กรรมการ 
 ๖. นางสาวศรัญญา โฮคุณ   กรรมการ 
  ๗. นางสาวอุบลวรรณ กาทุง            กรรมการ 
  ๘. นายชัยวัฒน  ทองสอาด  กรรมการ   
    ๙. นางสาวดวงดาว   คุมภัย   กรรมการและเลขานุการ 
                  10.  นางสาวอรัญญา จันทรจําเรือน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 
หนาท่ี ๑. วางแผนการดําเนินงานและประสานในการคัดเลือกคณะกรรมการระดับข้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖     
ใหดําเนินงานไปตามแผนท่ีวางไว 
  ๒. หัวหนาระดับทุกระดับประสานและสง แบบเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายระดับหองเรียนใหครู          
ท่ีปรึกษาเพ่ือใหตัวแทนผูปกครองตําแหนงประธานและเลขานุการของหองเรียนทุกหองในระดับ เขารวมประชุม           



-๒- 
 
ในวันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖5 ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป เพ่ือคัดเลือกเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน           
ณ หองสุวรรณสุธารมย 
 ๓. หัวหนางานเครือขายผูปกครองประสานหัวหนาระดับทุกระดับ เพ่ือเชิญประธานและเลขานุการ        
ของทุกหองเรียนท้ัง ๖ ระดับชั้นเรียนเขารวมประชุมในวันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖5 เวลา ๑๑.๐๐ – 16.00 น.      
เพ่ือคัดเลือกเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน 
 ๔. กํากับ ดูแล ติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินการคัดเลือก  
เครือขายผูปกครอง 
 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเครือขายผูปกครองระดับช้ันเรียน 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

 

 ๑. นางจิตติญา กลอมเจก                  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอุบลวรรณ       กาทุง   รองประธานกรรมการ 
 3. นายพงศนที คงถาวร  กรรมการ 
 4. นางมัณฑนา ฟกขาว   กรรมการ 
 5. นางสุธาดา ศิริกุล   กรรมการ 
 6. นางสาวกานตธีรา บางเขียว  กรรมการ 
 7. นางสาวธิดามาศ สิงหธวัช  กรรมการ 
  8. นางสาวอุไรวรรณ ทองอราม  กรรมการ 
 9. นางแกวใจ เหมือนอินทร  กรรมการ 
 ๑0. นางสาวประภาพร  กุลวงษ   กรรมการ 

 ๑1. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการ 
 ๑2. นายชัยวัฒน    ทองสอาด  กรรมการ 

 ๑3. นางสาววรรณิศา เสนาบุตร  กรรมการ 

 14. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  

 

 ๑. นางสาวดวงดาว  คุมภัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ ทองด ี   รองประธานกรรมการ 
 3. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ  กรรมการ 
 4. นางวรัญญา ยอดกระโหม  กรรมการ 
 5. นางสาวทัศนีย ฝอยทอง  กรรมการ 
 6. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ  กรรมการ 
 7. นางสาววนาภรณ  มีโถ   กรรมการ 
  8. นางสาวพันทิพา หงษใหญ    กรรมการ 
 9. นายณัฐพล วงศฟู            กรรมการ 
 10. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร                กรรมการ 
 11. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์              กรรมการ 
 ๑2. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย  กรรมการ 

 ๑3. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  กรรมการ 

 
 
 
 



-๓- 
 
 ๑4. นางศิริรัตน  บุญสนอง  กรรมการ 
 15. นางสาวอารียา บุตรอุดร  กรรมการ 
 ๑6. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 ๑. นายนพดล  เชิงศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศิโรรัตน  เรืองคง   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัถญา คําแพง   กรรมการ 
 ๔. นางสาวรวิพร พรมไชย  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน  กรรมการ 
 ๖. นายวรพันธ สิทธิเสรี    กรรมการ 
  ๗. วาท่ีรอยตรีศุภกร  พรสวางกุล  กรรมการ 
  ๘. นางสาวรมยรวินท  อินทโชติ  กรรมการ 
 ๙. นางญาณิศา จันทะแจม  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุน  กรรมการ 
 ๑๑. นางขนิษฐา แปงมูล   กรรมการ      
 ๑๒. นายพงศธร อารีพันธุ  กรรมการ 

 ๑๓. นายวีระศักดิ์ คําพามา   กรรมการและเลขานุการ  

   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔     

 

 ๑. นายจารุพงศ  กวางษี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายฐิติวัฒน ผาสุขเมือง  กรรมการ 
 ๔. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  กรรมการ 
 ๕. นายอนุรกัษ สวัสดี   กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิริพร ชาวนาวัง  กรรมการ 
  ๗. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด        กรรมการ 
  ๘. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซาย  กรรมการ 

9. นางสาวประภาภรณ ณ พัทลุง  กรรมการ 
๑๐. นายอธิบดี เชิดชู   กรรมการ 
๑๑. นางธนิดา กุรุพินทพาณิชย  กรรมการ 
๑๒. นางสาวขวัญเรือน มุงผลกลาง  กรรมการ 
๑๓. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการ 
๑๔. นางสาวพรปรีญา เท่ียงพูนวงศ  กรรมการ 

                                 ๑๕. นายอนุรักษ ยั่งยืน   กรรมการ   
 ๑๖. นางสาวศิริรัตน ดีนอก   กรรมการ  

                               17. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕  

 

๑. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภัสสร  จันทรกระจาง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดวงพร ปราบคช   กรรมการ 

 ๔. นางสาวเปรมจิตร  จันนุช   กรรมการ 

      ๕. นางสาวนันธิดา อัปมะโต  กรรมการ 

  ๖. Mr. Dean   Escalante  กรรมการ 

 ๗. นายณฐภณ สิริอิสรา  กรรมการ 

  ๘. วาท่ีรอยตรีวันดี สรางนานอก  กรรมการ 

 ๙. นางสาวอัจฉรา วงษแกว  กรรมการ 

๑๐. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 

๑๑. นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร  กรรมการ 

๑๒. นางสาววนัฐชา จุยจั่น   กรรมการ 

๑๓. นายมนระวี ศักดิ์ธนากุล  กรรมการ 

๑๔. นายวิชิตพล จันทรจงปราณี  กรรมการ 

15. นายนคร ชูสอนสาย  กรรมการ 

16. นางจุติพร เมฆบุตร  กรรมการ 

17. นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ    กรรมการและเลขานุการ  

 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖   

  

 ๑. นางสาวศรัญญา โฮคุณ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจันทรัตน  เนืองนิตย  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายนิติกร ระดม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวอมรรัตน        กระดาษ           กรรมการ 
 ๖. นายไตรภพ สุทธกุล   กรรมการ 
 ๗. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
 ๘. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี  กรรมการ 
 ๑๐. นางพนิดา สาระรักษ  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
 ๑๔. นายณัฐพร จันทรประนต  กรรมการ 
 15. นางสาววิลาวัณย รัตนคช   กรรมการ 
 16. นางนิตยา                 ปญจากุล  กรรมการ 
 17. นายชาญณรงค โสภางาม  กรรมการ 
 1๘. นายรังสรรค เดิมประโคน  กรรมการ 
 1๙. นางสาวแพรวา           สูตรมงคล  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 



-๕- 
 
 

หนาท่ี ๑. เตรียมการคัดเลือกเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน 
 ๒. ครูท่ีปรึกษา ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน หองเรียนละ 6 คน 
ประกอบดวย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน นายทะเบียน 1 คน เหรัญญิก 1 คน ประชาสัมพันธ 1 คน     
และเลขานุการ 1 คน  
 3. กํากับ ติดตาม และรวบรวมแบบรายชื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายระดับหองเรียน ทุกหองเรียน   
ในระดับชั้น เพ่ือสงกลุมบริหารท่ัวไป 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  

 

  ๑. นางจิตติญา  กลอมเจก  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจารุพงศ   กวางษี   รองประธานกรรมการ  
  3. นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ   กรรมการ 
  4. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการและเลขานุการ   
  5. นางสาววิลาวรรณ      พรรณาภพ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสายเชิญผูปกครองท่ีเปนประธานเครือขายผูปกครองและเลขานุการของแตละหองเรียน 
ณ หองสุวรรณสุธารมย เพ่ือเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
 2. เปนพิธีการดําเนินการประชุมผูปกครองเครือขาย 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา  

 

 ๑. นายจารุพงศ   กวางษี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนพดล   เชิงศิริ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายชัยวัฒน  ทองสอาด  กรรมการ 
     4. นายไตรภพ    สุทธกุล   กรรมการ 
  5. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑. บันทึกภาพและวีดิทัศนในการจัดกิจกรรมคัดเลือกเครือขายผูปกครอง 
 ๒. ประสานงานกับฝายตางๆ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล  

 

  ๑. นางสาววิลาวรรณ      พรรณาภพ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวดวงดาว คุมภัย   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศิริรัตน         ดีนอก       กรรมการ  
  ๔. นางสาวกาญจนา       สืบเมืองซาย  กรรมการ 
  5. นางสาวอรัญญา        จันทรจําเรือน  กรรมการและเลขานุการ    
หนาท่ี   ๑. จัดทําแบบสอบถามผูปกครองสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
 ๒. สรุปผลการประเมินเปนรูปเลม เสนอฝายบริหาร  

๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



-๖- 
 
  ท้ังนี้  ขอใหขาราชการครูและบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ       
เพ่ือประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและทางราชการ  

   สั่ง   ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
   

 
      
 

( นายธัญวิชญ  ไตรรัตน ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

กําหนดการ 

การประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

12 มิถุนายน 2565 

ณ หองสุวรรณสุธารมย 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 – 3 

 เวลา      กําหนดการ 

10.10 - 11.00 น.   - ผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา  

11.00 – 11.30 น.   - ประธานและเลขานุการของทุกหองเรียนรวมประชุม  

     ณ หองสุวรรณสุธารมย อาคารเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเลือกประธาน 

     ระดับชั้น และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน  

     ม.2 และ ม.3 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6       

 เวลา         

12.30 – 13.30 น.    - ผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา  

13.30 – 14.00 น.   - ประธานและเลขานุการของทุกหองเรียนรวมประชุม  

     ณ หองสุวรรณสุธารมย อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเลือกประธาน 

     ระดับชั้น และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน  

     ม.5 และ ม.6 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 4 

 เวลา         

15.10 – 15.20 น.    - ผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา  

15.30 – 16.00 น.   - ประธานและเลขานุการของทุกหองเรียนรวมประชุม 

     ณ หองสุวรรณสุธารมย อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเลือกประธาน 

     ระดับชั้น และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน           

     ม.1 และ ม.4 และคัดเลือกเครือขายระดับโรงเรียน 

     

 

*** กิจกรรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
 


