
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอรรถวิทย� 
เรื่อง  รายนามคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองป�การศึกษา  ๒๕๖๑ 

------------------------- 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และ
(ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๙(๖) กล�าวถึงการมีส�วนร�วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค/กรชุมชน องค/กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเอกชน องค/กรเอกชน องค/กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน               
ในการจัดการศึกษา  
  เพ่ือให�การบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วมเป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติดังกล�าว  โรงเรียนอรรถวิทย/จึงดําเนินการให�มีคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับห�องเรียน ระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน และประกาศรายนามคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง ป>การศึกษา ๒๕๖๑ พร�อมบทบาทภาระหน�าท่ี ดังนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นายชนะ  รุ�งแสง     
  ประธานกรรมการบริหารบริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด  ประธานกรรมการ 
  บริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด  
  โดย ดร.ณัฐรัตน/  ประโยชน/อุดมกิจผู�รับใบอนุญาต  รองประธานกรรมการ 

 ดร.ภัทรดา  รุ�งเรือง    กรรมการ 
  ดร.ธีรยุทธ  รุ�งเรือง    กรรมการ 

 นายเร็กซ/เชดวิก  รุ�งเรือง    กรรมการ 
หน�าท่ี ให�คําปรึกษาแนะนําแนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองโรงเรียนอรรถวิทย/ 

โดยให�เป5นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และ/หรือ มติของบริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 ดร.สมศักด์ิ  รุ�งเรือง   
 กรรมการผู�จัดการบริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด 
 ผู�จัดการโรงเรียนอรรถวิทย/    ประธานกรรมการ 
 นางถนอมจิตต/  ขุททะกะพันธุ/  
 ผู�อํานวยการโรงเรียนอรรถวิทย/    รองประธานกรรมการ 
 ดร.ภูษิตย/  วงษ/เล็ก   
 รองผู�จัดการโรงเรียนอรรถวิทย/    กรรมการ 
 นางสาวสุขใจ  ปรีศิริ   
 รองผู�อํานวยการ กลุ�มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
 นางสาวภัทคินี  วงษ/เล็ก   
 รองผู�อํานวยการ กลุ�มบริหารงานนโยบายและวิจัย  กรรมการ 



  นางสาวกุลนลิน  คงเพ็ชรศักด์ิ  
  หัวหน�าสํานักงานอํานวยการ    กรรมการ 
  นางสาวปุญญดา  คุ�มทรัพย/ 
  หัวหน�างานการเงิน     กรรมการ 

 นายมนต/ชัย  บุตรศรี  
 รองผู�อํานวยการ กลุ�มบริหารงานท่ัวไปและกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  นายธานี   เผ�าภู� 
  หัวหน�างานกิจการนักเรียน    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน�าท่ี ๑. กําหนดระเบียบ และข�อบังคับต�าง ๆ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง
โรงเรียนอรรถวิทย/ โดยให�เป5นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และ/หรือ นโยบาย/มติของบริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด 

  ๒. ให�ความเห็นชอบและคําแนะนําในการดําเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการเครือข�าย
ผู�ปกครองโรงเรียนอรรถวิทย/  

  ๓. สนับสนุน ส�งเสริม กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน การประเมินผล และสรุปการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองโรงเรียนอรรถวิทย/  

  ๔. งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�จัดการ ผู�อํานวยการ มอบหมาย 

คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับโรงเรียน 
 นายณรงค/ฤทธิ์  คชอาภรณ/  ประธาน 
 นายรัชพล ชัยวัฒน/   รองประธาน 
 นายธนัฐอนันต/  โอฬารธราดล  รองประธาน 

 นายธนศักด์ิ นิติพรสวรรค/  นายทะเบียน 
 นางลักขณา พ�วงเกิด   ผู�ช�วยนายทะเบียน 

 นางสาวอนงค/นาถ ควรชม   ประชาสัมพันธ/ 
 นางภิญญดา ถ่ินแก�วสุ  ผู�ช�วยประชาสัมพันธ/ 
 นางอุไรวรรณ รสเกิด   ปฏิคม 

 นางพัชรินทร/ อินทโรหิต  ผู�ช�วยปฏิคม 
 นางสาวจุฑามาศ ทองเกลี้ยง  เหรัญญิก 
 นางสาวนาถวดี หิรัญเกิด  เลขานุการ 

 ร�อยตํารวจเอกหญิงชลาศัย ผุดผาด   ผู�ช�วยเลขานุการ  

คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับช้ันเรียน 
นางสาวชาลิสา พุ�มพวง อนุบาลป>ท่ี ๑ 

นางสาวสุมิตา สังวาสี อนุบาลป>ท่ี ๒ 
นางสาวดวงรัตน/ พรมจรรย/ อนุบาลป>ท่ี ๓ 
นายธนัฐอนันต/  โอฬารธราดล ประถมศึกษาป>ท่ี ๑ 
นางสาวดวงฤดี เปรมชื่น ประถมศึกษาป>ท่ี ๒ 
นางสาวปาริชาติ ทองที ประถมศึกษาป>ท่ี ๓ 



นางอุไรวรรณ รสเกิด ประถมศึกษาป>ท่ี 
นายองอาจ ไชยดี ประถมศึกษาป>ท่ี   
นายชลอ คงคล�าย ประถมศึกษาป>ท่ี  
นางกัลยา วงศ/สะอาด มัธยมศึกษาป>ท่ี๑ 
นายณรงค/ฤทธิ์  คชอาภรณ/ มัธยมศึกษาป>ท่ี๒ 
นางปราณี พ�วงพี มัธยมศึกษาป>ท่ี๓ 

คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับห�องเรียน 
อนุบาลป�ท่ี ๑/๑  

นายรัชพล  ชัยวัฒน/   ประธาน 
นางคณึงนิตย/  ขุนณรงค/  รองประธาน 
นางศิวพร  รุกขะรัตน/  เลขานุการ 

อนุบาลป�ท่ี ๑/๒   
นางสาวชาลิสา  พุ�มพวง   ประธาน 
นายศุภชัย  ควรชม   รองประธาน 
นางสาวไอรดา  ลาดเสนา  เลขานุการ 

อนุบาลป�ท่ี ๒/๑  
นายชาญชัย  อักษร   ประธาน 
นางสาวกัณณิกา  นามกุนี   รองประธาน 
นางสาวสุมิตา  สังวาสี   เลขานุการ 

อนุบาลป�ท่ี ๒/๒     
 ร.ต.อ.หญิงชลาศัย ผุดผาด   ประธาน 

 นางเดือนเพ็ญ  เมืองคํา   รองประธาน 
 นางวิภารัตน/  แซ�หลิม   เลขานุการ 

 อนุบาลป�ท่ี ๓/๑   
  นางจันจิรา  พรมรักษา  ประธาน 

 นางสาวกิจติญาณี จันทมาลา  รองประธาน 
 นางสาวจันทร/พิมพ/ นิ่มไพบูลย/  เลขานุการ 
 อนุบาลป�ท่ี ๓/๒     
  นางสาวจุฑามาศ  ทองเกลี้ยง  ประธาน 
 นางสาวดวงรัตน/  พรมจรรย/  รองประธาน 
 นางสาวแสงระวี  ขําต่ิงทอง  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๑  
  นายธนัฐอนันต/  โอฬารธราดล  ประธาน 

 นางพัชรินทร/  อินทโรหิต  รองประธาน 
 นางลักขณา  พ�วงเกิด   เลขานุการ 

  



 ประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๒   
  นายวิษณุ  บัวแก�ว   ประธาน 

 นายนพพล  พาน   รองประธาน 
 นางกมลพร  เยาวนาถวนิช  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๑  
  นางดวงฤดี  เปรมชื่น   ประธาน 

 นางสาวสุขใจ  ปรีศิริ   รองประธาน 
 นายจํารัส  โพธิ์เหลือง  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๒   
  นางสาวนิพาพร  แก�ววรรณา  ประธาน 

 นางปรียากร  แสงกล�า   รองประธาน 
 นางสาวอุไรวรรณ คําดี   เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๑  
  นางสาวนาถวดี  หิรัญเกิด  ประธาน 

 นางสาวนิตยา  สง�าวงศ/   รองประธาน 
 นางสาวพันธิตรา  ธิมี   เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๒   
  นางสาวปาริชาติ  ทองที   ประธาน 

 นางสาวปรารถนา ยิ้มทะโชติ  รองประธาน 
 นางสาวพันธิพา  โคตรสาขา  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๑  
  นางอุไรวรรณ  รสเกิด   ประธาน 

 นางจุฑามาส  เรืองสม   รองประธาน 
 นางนิสาชล  จันทะวงษ/  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๒   
  นางสาวอนงค/นาถ ควรชม   ประธาน 

 นางสาวพิมพ/วรา  นิติพรสวรรค/  รองประธาน 
 นางทิพย/วิภา  วิทยาสิงห/  เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๑  
 นางพิมพ/ใจ  ลักษณ/สิริโรจน/  ประธาน 

 นางหมูลักษณ/  อิซูนากู   รองประธาน 
 นางภัคนันท/  คําหนัก   เลขานุการ 

 ประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๒   
  นายองอาจ  ไชยดี   ประธาน 

 นางสุกัญญา  สินทอง   รองประธาน 
 นางสาวจุรีพร  พงษ/ไทย   เลขานุการ 



 ประถมศึกษาป�ท่ี ๖/๑   
  นายชลอ  คงคล�าย   ประธาน 

 นางมณทิพา  ทับทิมอ�อน  รองประธาน 
 นางสาวสุวิมล  สมวงค/   เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑/๑  
  นางกัลยา  วงศ/สะอาด  ประธาน 

 นางสาวน้ําทิพย/  มะโนขันย/  รองประธาน 
 นางยุพาวดี  วงศ/พิมพา  เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑/๒    
  นายธนศักด์ิ  นิติพรสวรรค/  ประธาน 

 นายสมพงษ/  จันทร/จํานงค/  รองประธาน 
 นางพรพิมล  เดชะทรัพย/  เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๒/๑  
  นางอนัตตา  วีลเลอร/   ประธาน 

 นายชาติชาย  ไทยสมัยรุ�งโรจน/  รองประธาน 
 นางสาวฉันทยา  บุญใหญ�   เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๒/๒   
  นายณรงค/ฤทธิ์  คชอาภรณ/  ประธาน 

 นางสาวขวัญเรือน ชนะภัย   รองประธาน 
 นางสุกัญญา  พาหิน   เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๒/๓  
  นางภิญญดา  ถ่ินแก�วสุ  ประธาน 

 นางภคพร  วงษ/อุบล  รองประธาน 
 นางทัศนีย/  เดชาวุฒิ   เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป>ท่ี ๓/๑  
  นางปราณี  พ�วงพี   ประธาน 

 นางจันทนิภา  ฟุMงคําน�อย  รองประธาน 
 นางสุนทรียา  บุญลิกา   เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓/๒   
  นายชัยณรงค/  ดวงแก�ว   ประธาน 

 นางปNยะวรรณ  ผมเพ็ชร   รองประธาน 
 นางสาวลัญชรัช  พิกุลกลิ่น  เลขานุการ 

 มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓/๓   
  นางสาวปNยมาภรณ/ พิมพ/พา   ประธาน 

 นางมรกต  เกษสาคร  รองประธาน 
 นางสาวธนัญญา  บุญญา   เลขานุการ 



บทบาทหน�าท่ีคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง  
๑.  ให�ความร�วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ�านความเห็นชอบจากผู�บริหารสถานศึกษา 

 ๒.  ส�งเสริมสนับสนุน ให�มีการสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ/อันดีระหว�างครู ผู�ปกครอง และนักเรียน 
ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

 ๓.  ส�งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระเบียบวินัย และพฤติกรรมของนักเรียน  
 ๔.  ให�ข�อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู�ประสบการณ/ท่ีเป5นประโยชน/ และข�อเสนอแนะต�อสถานศึกษา 

เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษาให�บรรลุเปMาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  จัดให�มีการประชุม โดย 

• คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมอย�างน�อยป>ละ ๒ ครั้ง  
• คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับชั้นเรียน และระดับห�องเรียนจัดการประชุมตามความเหมาะสม  

หรือ ตามท่ีโรงเรียน และ/หรือคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครองระดับโรงเรียนกําหนด 
 ๖.  รวบรวมข�อมูลทําเนียบนักเรียนและผู�ปกครองให�เป5นปOจจุบัน 
 ๗.  รวบรวมข�อมูลและกิจกรรมเพ่ือกําหนดกรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมนําเสนอโรงเรียน 
 ๘.  ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง หรือตามท่ี

โรงเรียนขอความร�วมมือ โดยไม�ขัดต�อระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และ/หรือ มติของบริษัทอรรถวิทย/รุ�งเรือง จํากัด 
 ให�คณะกรรมการเครือข�ายผู�ปกครอง ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมการ

เครือข�ายผู�ปกครอง หรือตามท่ีโรงเรียนขอความร�วมมือ โดยไม�ขัดต�อระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และ/หรือ มติของบริษัทอรรถวิทย/
รุ�งเรือง จํากัด 

 ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป5นต�นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 

(นางถนอมจิตต/  ขุททะกะพันธุ/) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนอรรถวิทย/ 


