
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการที่ปรึกษา 
           ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                 ------------------------------------------------------  
  ด้วยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง มีการคัดเลือกคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพ่ือที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองและคณะกรรมการที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   ๑. นางสาวจุฑาธิณี     สิงหรญั         ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒. นางปรียานุช       สำเนียงสูง         รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
   ๓. นายสุธ ี       สายสิน             รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
   ๔. นายธนบด ี       ธีรธาดาธรณ์       รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
   ๕. นางลักขณา       ทีเจริญ        รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นายนพคุณ       นวมแหลม         ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗. นางสาวญาณิศา    สุขดำ             หวัหน้างานประสานและ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
              พัฒนาเครือข่ายการศึกษา       
   ๘. นางสาวถิรดา       รัตน์ตยวรา        หวัหน้างานสำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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  ๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
             เครือข่ายผู้ปกครอง 

  ๒. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายในเรื่องที่จะ 

             เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 

  ๓. อ่ืน ๆ ตามที่เหมาะสม 
 

  ๒. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
   ๑. นายฐิติพงษ ์  เจริญกิจอาภา  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายธีรวัฒน ์   อนุสรณ์                 รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
 ๓. นายวรวุฒ ิ   จันทร์อักษร               รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
 ๔. นางนันต์อร   คชภักดี                  เลขานุการ 
 ๕. นางชนากานต์  โชติวัน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖. นางสาวมณีรัตน์    ภวนันท์             ประชาสัมพันธ์ 



  
     -๒- 
 ๗. นางสาวคติญา   ลาภสวัสดิ์มงคล     ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 ๘. นายสุรศักดิ์    พูลทรัพย์  นายทะเบียน 
 ๙. นายมานพ     ละเต็บซัน  ปฏิคม 
 ๑๐. นางชนิดาพร   ศิริเลิศ   กรรมการกลาง 
 ๑๑. นางสาววริฉัตร   ไพรเผือก              กรรมการกลาง 
  ๑๒. นางสาวจิดากานต์    ทองประเสริฐ     กรรมการกลาง 
 ๑๓. นายบุญส่ง    เจ๊ะสมัน                   กรรมการกลาง 

 

 ๓. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

 

     ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑. นางสาววริฉัตร  ไพรเผือก                   ประธาน 
  ๒. นายธรรมรัตน์     ชูทอง      รองประธาน 
  ๓. นางสาวคติญา    ลาภสวัสดิ์มงคล   เลขานุการ 
  ๔. นางสาวณัชฬิกาญจน์   ก๋งชัน   นายทะเบียน  
  ๕. นางสาวศิวนาถ    วงษ์เจริญ     ประชาสัมพันธ์ 
      ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นางสาวกานดา สุลัยหมัด  หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สุข  รองหัวหน้าระดับ 

   ๓. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ   เลขานุการ 
    

     ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๑. นางชนากานต์  โชติวัน        ประธาน 
  ๒. นางสาวสาคร  ขันอ่อน        รองประธาน 
  ๓. นางสาวมณีรัตน์ ภวนันท์             เลขานุการ 
  ๔. นายเกรียงศักดิ์ วรรณทอง          นายทะเบียน 
  ๕. นางปนัดดา  ชัยยะ       ประชาสัมพันธ์ 
      ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นางสาวชมโฉม คารภูมี   หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาววิรินยา บัวลา   รองหัวหน้าระดับ 
  ๓. นายวรยุทธ  ยอดบุญ   เลขานุการ 
      

    ๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ๑. นายวรวุฒ ิ  จันทร์อักษร  ประธาน 
  ๒. นายพิศาล  สุขงาม            รองประธาน 
  ๓. นางสาวจิดากานต์ ทองประเสริฐ  เลขานุการ 
  ๔. นางสาวพิมพ์ทอง บุญเข็ม   นายทะเบียน 
  ๕. นางสาววนิดา    นามประโคน   ประชาสัมพันธ์ 
 
 



 
           -๓- 
     ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นางสาวสุรัตน ์ ดำบรรพ์   หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาวญาณิศา สุขดำ   รองหัวหน้าระดับ 
  ๓. นางสาวแสงเดือน บุตรตรีนุ้ย  เลขานุการ 
    ๓.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๑. นายมานพ     ละเต็บซัน  ประธาน 
  ๒. นายปรีชา    สิงห์เชิดช ู  รองประธาน 
  ๓. นางชนิดาพร   ศิริเลิศ   เลขานุการ 
  ๔. นางสาวพัชริกา    ธรรมกรณ์  นายทะเบียน 
  ๕. นางสาวบัวบาน    อ่ินคำ   ประชาสัมพันธ์ 
 

      ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นางสาวทิพปภา อรุณเนตร  หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาวนันทรัตน์ เจริญสุข   รองหัวหน้าระดับ 
  ๓. นายดนัย  ยี่ยวน   เลขานุการ 
 

    ๓.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
  ๑. นายธีรวัฒน ์  อนุสรณ์   ประธาน 
  ๒. นายอภิวิชญ ์  นิ่มวิลัยรัตน์  รองประธาน 
  ๓. นายสุรศักดิ์  พูลทรัพย์  เลขานุการ 
  ๔. นางสาวพรนภา โพธิเศษ    นายทะเบียน 
  ๕. นายราชพร  วิเศษสังข์  ประชาสัมพันธ์ 
     ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ   หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาววรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์  รองหัวหน้าดับ 
  ๓. นางสาวศิโรรัตน ์ ชัยศิริ   เลขานุการ 
    

    ๓.๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๑. นายฐิติพงษ ์  เจริญกิจอาภา  ประธาน 
  ๒. นายบุญส่ง  เจ๊ะสมัน   รองประธาน 
  ๓. นางนันต์อร  คชภักด ี   เลขานุการ 
  ๔. นางสาวแฉล้ม  ปรากฎรัตน์  นายทะเบียน 
  ๕. นางสาวอรสา  ขำบุญรอด  ประชาสัมพันธ์  
    ครูผู้ประสานงาน 
  ๑. นายกิตติธัช  เสืองาม   หัวหน้าระดับ 
  ๒. นางสาวชญานันท์ อยู่บุรี   รองหัวหน้าระดับ 
  ๓. นางสาวสุภัตรา สีหาบุญลี  เลขานุการ 
 
 
 



 
 
 
 

 -๔- 

 
 
 

หน้าที ่
       ๑. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒. ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และผู้ปกครอง 

       ๓. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

       ๔. ให้ข้อคิดและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา     

       ๕. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของ 

          แต่ละระดับชั้นนำเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาต่อไป 

       ๖. ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการ 

         เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗    สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

          (นางสาวจุฑาธิณี   สิงหรญั) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
 



 
 
 


