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ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ 
     เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้
โรงเรียนจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ื อให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน  และเป็นกลไกส าคัญให้เกิดความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยอาศัย
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ .ศ.๒๕๕๑    เพ่ือให้การ
บริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕   อาศัยอ านาจตามความใน       
มาตรา ๓๐ วรรค ๓ แห่งและข้อ ๑ (๓) (๗) ของกฎกระทรวง   แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖  จึงขอแต่งตั้งผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับห้องเรียน   ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน  มีรายนาม ดังต่อไปนี้    

 ๑.๑  คณะกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียน  จ านวน  ๔๓๐ คน  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  
  ๑.  นายวิศิษฏ์      นวลรัตนตระกูล  ประธาน 
  ๒.  นางกัญญา      สุนสะธรรม  รองประธาน 
  ๓.  นางจิรวรรณ     เลขานุการ  เลขานุการ  
  ๔.  นางอารียา    แสงคง   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางเยาวลักษณ์  ยุวบูรณ์   นายทะเบียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๑.  นายสงวน   พรมสีใหม่  ประธาน 
  ๒.  นางขนิษฐา   วงษ์สินธุ์สเสส  รองประธาน 
  ๓.  จ่าสิบเอกธนศักดิ์  เพ่ิมพงสันติ  เลขานุการ  
  ๔.  นางนันท์นภัส  หน้านวล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาวจารุณี  จุติมานนท์  นายทะเบียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
  ๑.  นายกัณต์พัศธุ์  สิงห์ทอง   ประธาน 
  ๒.  นายวชิระ   ก้อนทอง  รองประธาน 
  ๓.  นายชิษณุชา   พวงสุดา   เลขานุการ  
  ๔.  นางหนึ่งฤทัย   ฉัตรโท   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางศิริกาญจน์  อุภัยพรหม  นายทะเบียน 
 
          
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ ... 



๒ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 
  ๑.  นายรังสรรค์   สุภคุต   ประธาน 
  ๒.  นายนพดล   สุระสังวาลย์  รองประธาน 
  ๓.  นางพัชรี   โฆษ์สงวน  เลขานุการ  
  ๔.  นางอภินันท์   ค าสั้น   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางนิภาพร   ทัศบุตร   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ 
  ๑.  นายรุ่งโรจน์   ตรงสกุล   ประธาน 
  ๒.  นางศิริพร   รัตนถาวร  รองประธาน 
  ๓.  นางใจรัก   ไวยดาธี   เลขานุการ  
  ๔.  นางเยาวดี   ไชยสมบัติ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  ร้อยเอกธนวรกฤต  มาโพช   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ 
  ๑.  นางสาวรุ่งรัตน์  สรไชยเมธา  ประธาน 
  ๒.  นางนัธมน   พันธ์เดช   รองประธาน 
  ๓.  นางสาวชุติมา  รัตนกอง   เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวรภัสสา  เพ็ชรนิล   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาววฤณภา  ศิรกานต์กุล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ 
  ๑.  นางกรีณุช   สุทธิพันธ์  ประธาน 
  ๒.  นางนภาวรรณ  เจตจ ารูญ  รองประธาน 
  ๓.  นางภัทรินทร์   กลกลาง   เลขานุการ  
  ๔.  นายภูดิศ   เพ่ิมทรัพย์เจริญ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางขวัญหทัย  ชุ่มค ามูล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘ 
  ๑.  นางมาลินี   คงปรีชา   ประธาน 
  ๒.  จ่าสิบเอกภานุวัฒน์  ดาวเรือง  รองประธาน 
  ๓.  นางนวพร   จันทร์ทรงกรด  เลขานุการ  
  ๔.  นางฐิตินันท์   สรรพกิจ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  ร้อยเอกอภิรักษ์  ศรีสุข   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ 
  ๑.  นายโรจน์   ลิ้มสวัสดิ์  ประธาน 
  ๒.  พันเอกนายแพทย์กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร  รองประธาน 
  ๓.  นางณัฐภัทรา   อาภรณ์แม่กลอง  เลขานุการ  
  ๔.  นางพัชณีรัตน์  เพ็ญธนสุภา  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวราภรณ์   เธียรธโนปจัย  นายทะเบียน 

   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ ... 



๓ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ 
  ๑.  นายฉัตรชัย   ลิมปิชัย   ประธาน 
  ๒.  นายจารุพล   กอบุญช่วย  รองประธาน 
  ๓.  นางอุมาภรณ์   ทองนุ่ม   เลขานุการ  
  ๔.  นางชัชวาล   แสงวรรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางมณฑิรา   วิภัติภูมิประเทศ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๑ 
  ๑.  นายพงศา   แสนใจงาม  ประธาน 
  ๒.  นายสุชาติ   สุวศราภรณ์  รองประธาน 
  ๓.  นายเกษม   วชิระเจริญพงศ์  เลขานุการ  
  ๔.  นางศิริพรรณ   บุญศิริ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางพรทิพย์   ธรรมโชติ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๒ 
  ๑.  นายนุกูล   ขจรรัตนากุล  ประธาน 
  ๒.  นายทวีศักดิ์   ด าอิน   รองประธาน 
  ๓.  นายปณต     โอษธีศ   เลขานุการ  
  ๔.  นางอรสา   กังวานสายชล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายปิยวัฒน์   รัตนะคุปต์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๑.  นายสงวน      พวงมาลัย  ประธาน 
  ๒.  นายทวีชัย   จันทร์เพ็ญ  รองประธาน 
  ๓.  นางณัชชา   เทพจินดา  เลขานุการ  
  ๔.  นายอัมพร   รุจิรัตนากร  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอุรวสี   อุดมคณารัตน์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  ๑.  นายสุชาติ   สัคคานนท์  ประธาน 
  ๒.  ร้อยต ารวจโทกมล  วินทร์โต   รองประธาน 
  ๓.  นางวรางคณา  นิ่มเจริญ   เลขานุการ  
  ๔.  นางพิจาริณี   สาสูงเนิน  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางบัวสุวรรณ  โคตรชัย   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
  ๑.  นายพฤกษ   โกนุทานุรักษ์  ประธาน 
  ๒.  นายเจษฎา   นิคมประศาสน์  รองประธาน 
  ๓.  นางมณีรัตน์   วรรัตน์ชัยกุล  เลขานุการ  
  ๔.  นางดวงฤดี   สุวรรณอักษร  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางจารุณี   จุติมานนท์  นายทะเบียน 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ ... 



๔ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
  ๑.  นายกัญชัช   ตุลยพงศ์รักษ์  ประธาน 
  ๒.  นายโสภณ   สุนทรชาติ   รองประธาน 
  ๓.  นายอนุชา   เชี่ยวชาญ  เลขานุการ  
  ๔.  นางธนันกานท์  แก้วฉวี   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสกาวเดือน  สีตะระโส  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
  ๑.  พันเอกทวี   บุญโต   ประธาน 
  ๒.  นางรัตนา   อ่อนเกิด   รองประธาน 
  ๓.  นางวริศรา   ลิ้มสุนทร  เลขานุการ  
  ๔.  นายสุริยา   สุขแสวง   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  จ่าสิบเอกหญิงสุนิสา  เชี่ยวชูพันธ์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ 
  ๑.  นายวีระชัย   สวาทธรรม  ประธาน 
  ๒.  นางอรทัย   เลิศหิรัญทรัพย์  รองประธาน 
  ๓.  นางวราภรณ์   ธรรมสาส์น  เลขานุการ  
  ๔.  นางเพลินพิศ   โพธิ์สาจันทร์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายสุวชัย   ทองนิ่ม   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ 
  ๑.  พันเอกมังกร   ว่านเครือ  ประธาน 
  ๒.  นางสาวเมธิกานต์  เพชรดล   รองประธาน 
  ๓.  นางสาวรังษิยา  จันละคร   เลขานุการ  
  ๔.  นางนันท์นภัส  พยุงชัยรัตน์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาวสุมนต์จิตต์  อมรกิจจา  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘ 
  ๑.  นายธนพัชร   สมงาม   ประธาน 
  ๒.  นายธวัชชัย   สืบไทย   รองประธาน 
  ๓.  นางนภัสกมล   ขุมทอง   เลขานุการ  
  ๔.  นางบุศรา   ธงชัย   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางเกศกนก   พูลงาม   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ 
  ๑.  นายจักรกฤช   วัฒนกิจ   ประธาน 
  ๒.  นางศศิลักษณ์  พจนานนท์  รองประธาน 
  ๓.  นางระพีพร   ฉันทกุลกิจ  เลขานุการ  
  ๔.  นายสันติ   เทียนวัง   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางฐิติภาวดี   ขนิษฐบุตร  นายทะเบียน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ ... 



๕ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ 
  ๑.  นายสุนทร   องสุพันธ์กุล  ประธาน 
  ๒.  รศ.ดร.ศุภชัย     ตระกูลทรัพย์ทวี  รองประธาน 
  ๓.  นางสาวจุฑามาศ  ลิ้มประเสริฐ  เลขานุการ  
  ๔.  นางสาววราภรณ์  วรามิตร   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางปทุมพร   สิงหเสนี   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑ 
  ๑.  นางญาชกณิศ  พ่ึงสุข   ประธาน 
  ๒.  นางสุชาดา   กาญจนานุสนธิ์  รองประธาน 
  ๓.  นางอวยพร   พงษ์อมรพรหม  เลขานุการ  
  ๔.  นางชลิดา   ประดับ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอุบล   นิลศาสตร์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๒ 
  ๑.  พันต ารวจเอกสมเกียรติ เพ็ญศิริสมบูรณ์  ประธาน 
  ๒.  นางณัฐธิดา   เจียไพบูลย์  รองประธาน 
  ๓.  นางคัชริน   เศรษฐพรรค์  เลขานุการ  
  ๔.  นางวนิดา   ลี   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางศนิสดา   ชัยภคกุล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  ๑.  นางเยาวลักษณ์  ยุวบูรณ์   ประธาน 
  ๒.  นางวิลาสินี   อุงอ ารุง   รองประธาน 
  ๓.  นางดวงพร   มิตานี   เลขานุการ  
  ๔.  นางอุบลรัตน์   ศิริเสรี   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางดวงเนตร   ธรรมกุล   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๑.  พันเอกพงษ์ศักดิ์  คิ้วนาง   ประธาน 
  ๒.  นางสกุณา   สายะเสวี  รองประธาน 
  ๓.  นายเกษม   กลิ่นระรวย  เลขานุการ  
  ๔.  นางอภิวันท์   ค าสั้น   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางกัลยา   โตเบญจพร  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
  ๑.  นางปุณปวีร์   กิตติกุล   ประธาน 
  ๒.  นายสมชาย    ไชยสุโพธิ์  รองประธาน 
  ๓.  นางพิยดา   จารุจารีต  เลขานุการ  
  ๔.  นางเยาวภา    เอนกวศินชัย  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางนุชนารถ   พรหมกัลย์  นายทะเบียน 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ ... 



๖ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 
  ๑.  นายทรงพล   กีรติชยังกูร  ประธาน 
  ๒.  นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์  รองประธาน 
  ๓.  นางชุติญา   สอนชา   เลขานุการ  
  ๔.  นางปุณฑริก   สาระติ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายค าภู   จรเมือง   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ 
  ๑.  นายกฤษชัย   โสภณวานิชกุล  ประธาน 
  ๒.  ร้อยเอกชาญชัย  ไลประเสริฐ  รองประธาน 
  ๓.  นางณัฐธัญญา  ธีรวุฒิ   เลขานุการ  
  ๔.  นายพรชัย   ศรีชัยนนท์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายสุทัศน์   ชัยราช   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖ 
  ๑.  นายเฉลิมเกียรติ  ชาติมงคลวัฒน์  ประธาน 
  ๒.  ร้อยตรีชูศักดิ์   แสนทวี   รองประธาน 
  ๓.  สิบเอกหญิงพัทธนันท์  พัทยา   เลขานุการ  
  ๔.  จ่าสิบเอกทศพล     หิมะมาน  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางธนาภา   บุษบรรณ์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ 
  ๑.  นางจิณนิภา     หาญสงคราม  ประธาน 
  ๒.  นายประสิทธิ์   พฤกษ์มหาชัยกุล  รองประธาน 
  ๓.  นางจิราภัทร   เบญจาพุทธารักษ์ เลขานุการ  
  ๔.  นางฐีตารีย์   ศรีบริบูรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  จ่าสิบเอกอัครเดช  ควรตะขบ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘ 
  ๑.  นางนุจรินทร์   นาคจันทึก  ประธาน 
  ๒.  นางพัชรินทร์   มีลาภ   รองประธาน 
  ๓.  นางวฤณภา   ศิรกานต์กุล  เลขานุการ  
  ๔.  นางรัชพร      พินิจสุวรรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางประภาภรณ์  เทศทรงธรรม  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ 
  ๑.  นายสมพร   บูรณะคุณาภรณ์  ประธาน 
  ๒.  นายภวิชช์   มีม่ังคั่ง   รองประธาน 
  ๓.  นางสุมัฐกาณฑ์  ศรีศุภคณินทร์  เลขานุการ  
  ๔.  นางทัศนาภรณ์  สัตย์เพริศพราย  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นาวาเอกมานิต  วงษ์วาทย์  นายทะเบียน 

   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐ ... 



๗ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐ 
  ๑.  นางศิริรัตน์   เวียงแสน  ประธาน 
  ๒.  นางนงลักษณ์  พจน์สร   รองประธาน 
  ๓.  นายกีรติ   สมสกุล   เลขานุการ  
  ๔.  นางณวรุณ   นิยมทอง  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสิรินดา   ประสมสุข  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑ 
  ๑.  นายสรภพ   ศิริขวัญชัย  ประธาน 
  ๒.  นายสราวุธ   จันทร์ผง   รองประธาน 
  ๓.  นางธาริณี   ตันติวิภาวิน  เลขานุการ  
  ๔.  นางปัทมา   ฤทธิ์งาม   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวราลี   สุขเกษม   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๒ 
  ๑.  นายมารุต   เกตุทับ   ประธาน 
  ๒.  นายแพทย์อุดมศักดิ์  บุญส่งทรัพย์  รองประธาน 
  ๓.  นางนิดา   อดุลยานนท์  เลขานุการ  
  ๔.  นางสุภารัตน์   อนันตโชติ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายจุมภฏ   จรัสสิงห์   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๑.  นางพวงจันทร์  ซื่อสัตย์สกุล  ประธาน 
  ๒.  นางปทุมวดี   สุริยจันทร์  รองประธาน 
  ๓.  นางสาวสุพร   งามพงศ์พรรณ  เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวปรียนันท์  ปิ่นเกตุ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาวธันยพร  อนุกูล   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
  ๑.  นาวาอากาศโทอมรพงศ์ เอ่ียมสะอาด  ประธาน 
  ๒.  นายบ ารุง   ณ  ถลาง  รองประธาน 
  ๓.  นางปัญณิศา   โยมา   เลขานุการ  
  ๔.  นางนงพรรณ   เนียมอุ่ม   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาวสุทธิมาลย์  ธนาอุยกุล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
  ๑.  นายสมบุญ   พานตะสี  ประธาน 
  ๒.  นางฐิตารีย์   วงษา   รองประธาน 
  ๓.  นางปริฉัฐ   ปริญญาประเสริฐ  เลขานุการ  
  ๔.  นางอุบลรัตน์   ค้าผลดี   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายเลิศชาย   ค้าผลดี   นายทะเบียน 

   

  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ... 



๘ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ 
  ๑.  นายชาญยุทธ์  แก้วดอนรี  ประธาน 
  ๒.  นางพัชรี   เที่ยงธรรม  รองประธาน 
  ๓.  นางอติรัตน์   ด าเนื้อดี   เลขานุการ  
  ๔.  นายปราโมทย์  สุขสุรัส   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางมณฑิชา   วิไลกิจ   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ 
  ๑.  นายชวฤทธิ์   กล่อมกลิ่น  ประธาน 
  ๒.  นายโสภณ   เพ็ญสถิตย์  รองประธาน 
  ๓.  นางอัจฉริยา   มัชฌิมาปรีชานนท์ เลขานุการ  
  ๔.  นางกัลยรัตน์   สุระ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวารุณี   ข้องหลิม  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ 
  ๑.  พันเอกสัญญา  พงษ์ศรีดา  ประธาน 
  ๒.  นายอนุสรณ์   นิลวรรณ  รองประธาน 
  ๓.  นายอ านาจ   หงสาวดี   เลขานุการ  
  ๔.  นางสุพร   แพรุ่งโรจน์ทวี  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางศิราณี   ลูกรักษ์   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
  ๑.  นางขวัญหล้า   สมจิตร์   ประธาน 
  ๒.  นางสาวชัชฎา  บุณยะพุกกนะ  รองประธาน 
  ๓.  นางทศนวรรณ  ศีรกุลวงศ์  เลขานุการ  
  ๔.  นายฉัตรชัย   รักความซื่อ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี พนาสกุลการ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ 
  ๑.  ร้อยตรีณัฏฐชัย  พิศุทธ์อักษรา  ประธาน 
  ๒.  จ่าสิบเอกเฉลิมพร  นาคทั่ง   รองประธาน 
  ๓.  นางสาวสุจารี   อุปรี   เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวรุ่งนภา  ฤทธิวงศ์   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางธนภรณ์   เสถียรศรี  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙ 
  ๑.  นางวิรินสินี   จงประเสริฐ  ประธาน 
  ๒.  นายเชาว์   บุญวาส   รองประธาน 
  ๓.  นางนภัสวรรณ  ถินแพ   เลขานุการ  
  ๔.  นางพัชริดา   ปันวิชัย   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายสมชาย   เที่ยงตรง  นายทะเบียน 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ ... 



๙ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ 
  ๑.  นางณิชาปวีณ์  เงินแถบ   ประธาน 
  ๒.  นางกฤตยา   บุญวิไล   รองประธาน 
  ๓.  นางวิภาณี   ตั้งศิลป์ศิริ  เลขานุการ  
  ๔.  นางชญาน์นันทน์  ชินศุภสรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอ าพร   ฤทธิ์ส าเร็จ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ 
  ๑.  นางอโนชา   ดีสมเจริญเดช  ประธาน 
  ๒.  นายมนตรี   ไชยขันธุ์   รองประธาน 
  ๓.  นางสาวนฤมล  ได้สกุลชู   เลขานุการ  
  ๔.  นางภาวิณี   โฆมานะสิน  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางพีรพรรณ   อ่ าสกุล   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๒ 
  ๑.  พันเอกอาคม   กองล าเจียก  ประธาน 
  ๒.  นายนชัย   วุฒิพิศาล  รองประธาน 
  ๓.  นางอุทิษา   เลขสุนทรากร  เลขานุการ  
  ๔.  นางณิชาภา   วุฒิพิศาล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอัมพาพันธ์  อัศวะลาภสกุล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓ 
  ๑.  นายเชิดชัย   ถิรปภาวิชญ์  ประธาน 
  ๒.  นางปติมา   อนันต์ศิลา  รองประธาน 
  ๓.  นางจุฑามาศ   ลิ้มประเสริฐ  เลขานุการ  
  ๔.  นางปฤศนี   มโนมัยวิบูลย์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอติพร   รัตนผุสดีกุล  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔ 
  ๑.  นายจ าเรียง   วัยวัฒน์   ประธาน 
  ๒.  นายอ านาจ   เสตสุวรรณ  รองประธาน 
  ๓.  นางณัฐพิมล   สมเจษ   เลขานุการ  
  ๔.  นางณัฎฐารมย์  ไตรรัตนกุล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางรัชดา   อุปถัมภ์   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๕ 
  ๑.  นายประกิต   จิรสกุลปีติ  ประธาน 
  ๒.  นายสุรวุฒิ   สุมงคล   รองประธาน 
  ๓.  นางแจนจรีย์   งามเดชากิจ  เลขานุการ  
  ๔.  นางสุภาพร   ฐิติวรรณ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางรุ่งทิพย์   สูงสว่าง   นายทะเบียน 

  

   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ... 



๑๐ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ 
  ๑.  นางกมลพรรณ  ศรีรุจี   ประธาน 
  ๒.  นางกรรณิการ์  นิลวรเดชก าแหง  รองประธาน 
  ๓.  นางวาสนา   ธรรมเจริญ  เลขานุการ  
  ๔.  นางปาริชาติ   ศิลป์เทพภาดล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางพงศ์ศรี   เกตุโถ   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๗ 
  ๑.  นางศรีสมร   ไกรกลิ่น   ประธาน 
  ๒.  นายพิเชษฐ   ฉายอินทร์  รองประธาน 
  ๓.  นางเกศินี   อมาตยกุล  เลขานุการ  
  ๔.  นางผุสดี   เลิศล ายอง  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสุนทรี   คงรักษา   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  ๑.  นายลือเดช   เลาหตระกูล  ประธาน 
  ๒.  นายณรงค์   จันทร์ด าริกุล  รองประธาน 
  ๓.  นางสุกัญญา   สายยศ   เลขานุการ  
  ๔.  นางพูนศรี   สุตีรณะ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางกุลจิราภรณ์  ฤกษ์ภัทรสรณ์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๑.  นายสุพล   อมรรัตนไพบูลย์  ประธาน 
  ๒.  นางเพลินพิศ   จันทร์อ้น  รองประธาน 
  ๓.  นางมณีรักษ์   วรรัตน์ชัยกุล  เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวฉวี   แรมสุข   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสัญชลา   พรพิทักษ์เทพกิจ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
  ๑.  นางจงกลรัตน์  เพยาว์น้อย  ประธาน 
  ๒.  นายสุรินทร์   สอนสูญ   รองประธาน 
  ๓.  นายรัฐพล   จิตต์เยี่ยม  เลขานุการ  
  ๔.  นางสงวน   พู่ระหง   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางจตุพร   เสียงก้อง  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ 
  ๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญลือด้วง  ประธาน 
  ๒.  นางสาวธนพร  โพธิเสถียร  รองประธาน 
  ๓.  นางจันทร์จิรา  อินทะวัง   เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวอรอุมา  เกษมบุตร  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นาสุพร   ประภาโส  นายทะเบียน 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ... 



๑๑ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ 
  ๑.  นายนฤพนธ์   เย็นประเสริฐ  ประธาน 
  ๒.  นายสมบุญ   พานตะสี  รองประธาน 
  ๓.  สิบโทหญิงเกษมณี  ทองสุข   เลขานุการ  
  ๔.  นายอัมพร   รุจิรัตนากร  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอรวรรณ   สุขมี   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ 
  ๑.  นางวีระอนงค์  ปอยะสิงห์  ประธาน 
  ๒.  นางอภิรดี   ผลประเสริฐ  รองประธาน 
  ๓.  นางสาวนุสรา  จันทระ   เลขานุการ  
  ๔.  พันตรีทัฬหพงศ์  บ าเรอราช  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสาวขวัญกมล  คงคาหลวง  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗ 
  ๑.  นางณัฐติกาน   ธีรสุปาณี  ประธาน 
  ๒.  นายนิพัฒน์   ธีปฏิกานนท์  รองประธาน 
  ๓.  นายสุจินต์   ศรีบุดดา   เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวฐิติมา  กองวุฒิ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางบุษบา   แสนศรี   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ 
  ๑.  นายอนุรักษ์   สิริมณฑา  ประธาน 
  ๒.  นายวุฒิชัย   เยือกเย็น  รองประธาน 
  ๓.  นางสุมนต์ทิพย์  คงตันจันทร์ฟัก  เลขานุการ  
  ๔.  นางจันทิมา   จินดาศิริ   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางเพลินพิศ   อุทัยรัตน์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ 
  ๑.  พันเอกวัชรินทร์  วิริยะโพธิการ  ประธาน 
  ๒.  นาวาอากาศโทหญิงศิริพร แก้วมหา   รองประธาน 
  ๓.  นางสาวแก้วกัลย์  ราชวัลลภานุสิษฐ ์ เลขานุการ  
  ๔.  นางณัฐนันท์   ค าอยู่   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวิรินสินี   จงประเสริฐ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐ 
  ๑.  นางนงลักษณ์  ฮวดหิน   ประธาน 
  ๒.  นางสาวพร   เทรักษี   รองประธาน 
  ๓.  นายภาสกร   วงศ์รักษ์   เลขานุการ  
  ๔.  นางจงดี   ชูสันติสุข  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวาสนา   เจริญผล   นายทะเบียน 

   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑ ... 



๑๒ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑ 
  ๑.  ร้อยต ารวจตรีหญิงนภาพร สังขไพโรจน์  ประธาน 
  ๒.  นางนุชนารถ   พชรพงศ์พล  รองประธาน 
  ๓.  นางธิติพรรณ   เวชประสิทธิ์  เลขานุการ  
  ๔.  นางเบญญาภา  กุญชร ณ อยุธยา  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายสมศักดิ์   ตั้งกาญจนเกียรติ์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๒ 
  ๑.  นายธีระเดช   ยุวชิต   ประธาน 
  ๒.  ดาบต ารวจมานพ  บุญค า   รองประธาน 
  ๓.  นางขวัญนภา   ศรีวรธรรม  เลขานุการ  
  ๔.  สิบเอกหญิงนวลวรรณ  เอซัน   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายส่งเสริม   ธนากรปิ่นทอง  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๓ 
  ๑.  นางแสงสูรย์   เจริญวิไลศิริ  ประธาน 
  ๒.  นางสุนิสา   พันธิระ   รองประธาน 
  ๓.  นางสิริลักษณ์  นพรัตน์กานต์  เลขานุการ  
  ๔.  นางเย็นจิตต์   พฤกษ์บุณยไชย  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางพรพิมล   ศรีวาจนะ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๔ 
  ๑.  นางวิภาวี   ปัญจธนศักดิ์  ประธาน 
  ๒.  นางศรินทิพย์   สุพรรณกลาง  รองประธาน 
  ๓.  นางจินดาทิพย์  ทองมูล   เลขานุการ  
  ๔.  นาวาอากาศตรีหญิงสุชาดา ประสงค์ตันสกุล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  พันเอกดุสิต   สถาวร   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ 
  ๑.  นางปารณีย์   โชตินพรัตน์ภัทร  ประธาน 
  ๒.  นางสุมาลา   จงศิริรัตน์  รองประธาน 
  ๓.  นางภณิดา   กลิ่นสุวรรณมาลี  เลขานุการ  
  ๔.  นางฐิตารีย์   โชติธนวัชช์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางฉันทวรรณ  เลิศสิทธิพันธ์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๖ 
  ๑.  นางวนิชา   สุวรรณจินดา  ประธาน 
  ๒.  นางสาวหทัยภัทร์  การุณงามพรรณ  รองประธาน 
  ๓.  นางพัชธร   สกุลเลิศศิรนันต์  เลขานุการ  
  ๔.  นางจุฑามาศ   บุญเกิด   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวัชรินทร์   สุรคุปต์   นายทะเบียน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ... 



๑๓ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
  ๑.  นายกัญชัช   ตุลยพงศ์รักษ์  ประธาน 
  ๒.  นายสุมิตร   มีชัย     รองประธาน 
  ๓.  นายสุพล   อมรรัตนไพบูลย์  เลขานุการ  
  ๔.  นางชัชพร   วงศ์แกล้ว  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางจันทร์จิรา  อินทะวัง   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
  ๑.  นายบุญจง   จรัสด ารงนิตย์  ประธาน 
  ๒.  จ่าสิบเอกสัญชัย  ยินดีภพ   รองประธาน 
  ๓.  จ่าสิบเอกวีระพล  วงษ์ฟอง   เลขานุการ  
  ๔.  นางพานทิพย์  แสงประเสริฐ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวรรณภา   สุวัณณปุระ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
  ๑.  นางสมฤดี   ปัทมาเรขา  ประธาน 
  ๒.  นายบุณยกร    จูงระฆังทอง  รองประธาน 
  ๓.  นายมงคล   แก้วม่วง   เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวอภิญญา  แตงอ่อน  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางเกวลี   ทิพพะพาทย์  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ 
  ๑.  นายพงษ์เทพ   อาจแก้ว   ประธาน 
  ๒.  พันเอกพฤฒิพงศ์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์  รองประธาน 
  ๓.  นายพรชัย   จรูญเสถียรพงศ์  เลขานุการ  
  ๔.  นางปาริชาติ   เทอดชาติ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางเสริมศรี   ค าเอ่ียม   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ 
  ๑. นางฉันทนา   กฤตนันท์  ประธาน 
  ๒. นายสุรพล   ปานขาว   รองประธาน 
  ๓. นายยุพิน   เอ่งฉ้วน    เลขานุการ  
  ๔. นางเทพจิตรา   ชูนุ่น    ประชาสัมพันธ์ 
  ๕. นางสีรุ้ง   ทองเปรม   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ 
  ๑.  นายพัชรวัฒน์  อิทธิเดชธีร์วรา  ประธาน 
  ๒.  นายสิทธิศักดิ์   สวยสมบูรณ์  รองประธาน 
  ๓.  นางสุปราณี   ตัตวศาสตร์  เลขานุการ  
  ๔.  นายเจตนา   ปั่นประภา  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางลลิดา   ศรีวรนันท์  นายทะเบียน 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ ... 



๑๔ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ 
  ๑.  นางสาวสุปราณี  จิตตเกษม  ประธาน 
  ๒.  นางสายใจ   ธีระปกรณ์กุล  รองประธาน 
  ๓.  นางสาวชัชสรัญ  เครือสุวรรณวงษ์  เลขานุการ  
  ๔.  นางสาวมนัสวดี  ข าสุวรรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายพิเศษ   นะรุน   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ 
  ๑.  นางบังอร   ขวัญเนตร  ประธาน 
  ๒.  นางกนกพร   กาลปักษ์  รองประธาน 
  ๓.  นางภัทยา   บุญปั๋น   เลขานุการ  
  ๔.  นางธัญญพัทธ์  ถิรเศรษฐ์ศิริ  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางลักษมี   ก าภูมิประเสริฐ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ 
  ๑.  นายอานนท์   อรเอีย่ม   ประธาน 
  ๒.  นางบุษบา   บ าเพ็ญวรกิจ  รองประธาน 
  ๓.  นางนงนุช   สุเมธี   เลขานุการ  
  ๔.  นางนันทวัน   พันธุ์จบสิงห์  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวรรณี   ตันสกุล   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ 
  ๑.  พันเอกจิโรจน์  แสนทิตย์  ประธาน 
  ๒.  นางปุณฑริก   สาระติ   รองประธาน 
  ๓.  นางจรัสศรี   สุวรรณทอง  เลขานุการ  
  ๔.  นางชญาดา   ศรีสมเขียว  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางศิริพร   ด าสนิท   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ 
  ๑.  นางวาสนา   สิมะโรจน์  ประธาน 
  ๒.  นางสุวรรณา   ขันทอง   รองประธาน 
  ๓.  นางวันเพ็ญ   แสงศิริ   เลขานุการ  
  ๔.  นายสุรพล   เหล่าแสงธรรม  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอรวรรณ   ปิตรชาต   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๒ 
  ๑.  นางสาวธนพัชร์  สมงาม   ประธาน 
  ๒.  นายปัญญา   เดชปัญญาวัฒน์  รองประธาน 
  ๓.  นายสิทธิพร   ดาวพราย  เลขานุการ  
  ๔.  นางเสาวดี   ขวัญดี   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  พันตรีจ าลอง   ประดิษฐสุข  นายทะเบียน 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๓ ... 



๑๕ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๓ 
  ๑.  นางเกตุสุดา   อัศวกิจพานิช  ประธาน 
  ๒.  นายภาสกร   วงษ์ชนะชัย  รองประธาน 
  ๓.  นางอัมพร   ธ ารงลักษณ์   เลขานุการ  
  ๔.  นายวิรัช   องดมพงศ์ลักขณา ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางสุรภา   ภมรสุวรรณ  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๔ 
  ๑.  นายวิกรม   เสงคิศิริ   ประธาน 
  ๒.  นางกรรเจียก   ตรีธัญญา  รองประธาน 
  ๓.  นางปณิฎฐา   ผลาพรม  เลขานุการ  
  ๔.  นางธัญภา   แสงตันชัย  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางวศินี   บุญสิทธิ์   นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๕ 
  ๑.  นายพฤกษ   โกนุทานุรักษ์  ประธาน 
  ๒.  นายภัชถิรเดช  ภัทรกิจธรรม  รองประธาน 
  ๓.  นางสุวรรณา   อภิชโยดม  เลขานุการ  
  ๔.  นางวลัย   ลิ้มไพศาลสกุล  ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายชัยพร   แสงนพธรรม  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๖ 
  ๑.  นางรัศมี   เนตรศิริ   ประธาน 
  ๒.  นางปัญจรีย์   พงษ์สุวรรณ  รองประธาน 
  ๓.  นายชัยพร   บัวสรวง   เลขานุการ  
  ๔.  นางสุวารีย์   วีระกุล   ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นางอัญชลี   ชวนะลิขิกร  นายทะเบียน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๗ 
  ๑.  นางนันทินี   รัตนอ าพล  ประธาน 
  ๒.  นางอวิชฏา   สุลักษณ์วิลาส  รองประธาน 
  ๓.  นางเนตรนภา  แสงเจริญ  เลขานุการ  
  ๔.  นางอจิตา   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.  นายศุธน   ช่างแฝง   นายทะเบียน 

 ๑.๒  คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียน   จ านวน  ๖๐ คน 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๑.  นายพงศา   แสนใจงาม    ประธาน 
๒.  นายฉัตรชัย   ลิมปิชัย   รองประธาน 
๓.  นายวิศิษฎ์   นวลรัตนตระกูล  เลขานุการ 
๔.  นายรุ่งโรจน์   ตรงสกุล   ประชาสัมพันธ์ 
๕.  นายสงวน   พรมสีใหม่  นายทะเบียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ... 



๑๖ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑.  นายสุนทร   องศุพันธ์กุล  ประธาน 
๒.  พันเอกมังกร   ว่านเครือ  รองประธาน  
๓.  นายจักรกฤช   วัฒนกิจ     เลขานุการ 
๔.  นางอวยพร   พงษ์อมรพรหม  ประชาสัมพันธ์ 
๕.  พันเอกทวี   บุญโต     นายทะเบียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑.  นายมารุต   เกตุทับ      ประธาน 
๒.  นางณัฐธัญญา  ธีรวุฒิ   รองประธาน 
๓.  นางนิดา   อดุลยานนท์  เลขานุการ 
๔.  นายกฤษชัย   โสภณวานิชกุล  ประชาสัมพันธ์ 
๕.  สิบเอกหญิงพัทธนันท์  พัทยา   นายทะเบียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑.  พันเอกสัญญา  พงษ์ศรีดา     ประธาน 
๒.  นายเชิดชัย   ถิรปภาวิชญ์  รองประธาน  

  ๓.  นายประกิต   จิรสกุลปีติ  เลขานุการ 
๔.  นางเกศินี   อมาตยกุล  ประชาสัมพันธ์ 
๕.  นางจุฑามาศ   ลิ้มประเสริฐ  นายทะเบียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑.  พันเอกวัชรินทร์  วิริยะโพธิการ     ประธาน 
๒.  นายธีระเดช   ยุวชิต    รองประธาน 
๓.  สิบโทหญิงเกษมณี  ทองสุข   เลขานุการ 
๔.  นางแก้วกัลย์   ราชวัลลภานุสิษฐ์  ประชาสัมพันธ์ 
๕.  นางแสงสูรย์   เจริญวิไลศิริ  นายทะเบียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.  นางเกตุสุดา   อัศวกิจพานิช  ประธาน 
๒.  นายพฤกษ   โกนุทานุรักษ ์ รองประธาน 
๓.  นายกัญชัช   ตุลยพงษร์ักษ์  เลขานุการ 
๔.  นางปณิฏฐา   ผลาพรม   ประชาสัมพันธ์ 
๕.  นายสุพล   อมรรัตนไพบูลย์  นายทะเบียน 

๑.๑  คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน  จ านวน  ๓๐ คน 
  ๑. นางเกตุสุดา   อัศวกิจพาณิช  ประธาน 

  ๒. นายพฤกษ   โกนุทานุรักษ์  รองประธาน 
  ๓. นางจุฑามาศ   ลิ้มประเสริฐ  เลขานุการ 
  ๔. นายประกิต   จิรสกุลปีติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕. นายพงศา   แสนใจงาม  ประชาสัมพันธ์ 
  ๖. สิบโทหญิงเกษมณี  ทองสุข   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
  ๗. นายมารุต   เกตุทับ   นายทะเบียน 
  ๘. นายสงวน   พรมสีใหม่  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
   

๙. นายกัญชัช  .... 



๑๗ 

 

   
 


