
 

 

 

 
ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 

เรื่อง  ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง  ประจําปกีารศึกษา 2563 
------------------------------------------------------ 

 
เพ่ือให้การบริหารและการจดัการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2)  พ.ศ. 2545  โดยอาศัยพระราชอํานาจตามมาตรา  9 (6)  มาตรา 24 (6)  มาตรา 29  
ของพระราชบัญญัติน้ี  โรงเรียนสุรนารีวิทยาจึงขอแต่งต้ังผู้ที่มีรายช่ือต่อไปน้ี  เป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2563 
 
       คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง  ระดับชัน้เรียน 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
1. นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรพล การันต์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา  สุทธิพันธ์ วิชาการ 
4. นายสุรินทร ์ มณีศร ี กิจกรรม 
5. นางปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล กรรมการ 
6. นางสาวรุจิรา ตะยูนรัมย์ กรรมการ 
7. จ.ส.อ.อาคม ก้ินบุราณ กรรมการ 
8. นางยุพาภรณ์ นพถนอม กรรมการ 

9. เรืออากาศโทศักด์ิสิทธิ แขกระโทก กรรมการ 

10. นายบุญชัย ฉัตรไกรเลิศ กรรมการ 

11. นางศุภลักษณ์ ขอพ่ึงด่านกลาง กรรมการ 

12. นางประภาศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 

13. นางบุณฑริก  พุทธชนม์ กรรมการ 

14. นางสาวชมนภัส ฉัตรอุดมตะคุ กรรมการ 

15. นางสมจิต พ่ีพิมาย กรรมการ 

16. นางสาวนงนุช เสริงพิมาย กรรมการ 

17. นางสาวสาริณี ญาณวารี กรรมการ 

18. จ.ส.อ.ชาญชัย ไพฑูรย์ กรรมการ 

19. นางอารีย์ ธานี กรรมการ 

20. นางวาสนา ไกรหาญ กรรมการและเลขานุการ 
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    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
1. พ.ต.ต่อสิทธ์ิ   อติโรจน์ ประธานกรรมการ 
2. นายอิทธิพัทธ์  ต้ังไพโรจน์วงศ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด วิชาการ 
4. นางมณีวรรรณ   แสนคํามลู กิจกรรม 
5. นางสุจิตรา   ธรรมาภิมุข กรรมการ 
6. นางกฤติยา   จันทร์โนนม่วง กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  นิลกลาง กรรมการ 
8. นายยรรยง   วงษาแก้ว กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุรพงษ์   คงสัตย์ กรรมการ 
10. นายสาโรจน์   เจียกงูเหลือม กรรมการ 
11. นางสุมาลี   เฉลิมรมัย์ กรรมการ 
12. นางวราภรณ์   กลิ่นศรีสุข กรรมการ 
13. ส.อ.ประสิทธ์ิ  บุตรรัตน์ กรรมการ 
14. นายสุรชาติ  นวลกําแหง กรรมการ 
15. นางสุนิดา   เอ่ียมกล่ํา กรรมการ 
16. นายชนวีร์   พิมพ์พา กรรมการ 
17. นายศตพล   ฐิติภานุกุล กรรมการ 
18. นางสาวคนึงนิจ   สุวรรณา กรรมการ 
19. นางสาวสิมาพร  ค้าดี กรรมการ 
20. นางวรรรณา   จึงศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

     
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. นายอัคคชา พรหมสูตร ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย   ขํานาญกลาง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนุชรินทร์ อินทรชัย วิชาการ 
4. พันตรีสุทิน  ทองอินทร์ กิจกรรม 
5. ด.ต.ประธาน   สวัสด์ิหว่าง กรรมการ 
6. นายประยุทธ   เพ็ชร์กลาง กรรมการ 
7. นายสาธิต   ดอกอุบล กรรมการ 
8. นางสุภัค   โชติมา กรรมการ 
9. นายอเนก   สุขสร้อย กรรมการ 
10. นายภัทรชัย   ชัยเจตนากลาง กรรมการ 
11. พ.ต.ท.พงษ์พร   เกตุพละ กรรมการ 
12. นายประเสริฐ     พฤกษามาลา กรรมการ 
13. นางนิภา    วรธรรม กรรมการ 
14. นางอังคณา     โสรีย์ กรรมการ 
15. นางฟ้าลดา     สุขล้วน กรรมการ 
16. นายชัยพฤกษ์     ลือสัตย์ กรรมการ 
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17. นายฐานันท์   ชวศิริกุลทล กรรมการ 
18. นางสาวรุ่งอรุณ   อ้วนสันเทียะ กรรมการ 
19. นางรัชนี   ชุนเกาะ กรรมการ 
20. นายศิทธา   บุดดาเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 

    
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. นายวิษณุ ตู้พิมาย ประธานกรรมการ 
2. นายชนวีร์ พิมพา รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.สมร พรช่ืนชูวงศ์ วิชาการ 
4. นายอนันต์ แจะสันเทียะ กิจกรรม 
5. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ตัณฑวัชน์ กรรมการ 
6. นายพิชิต กิติรัตน์ตระการ กรรมการ 
7. นายสายชล นากระโทก กรรมการ 
8. ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี กรรมการ 
9. นางอนงค์ มากพันธ์ กรรมการ 
10. นายสําเริง จําพิมาย กรรมการ 
11. นายบุญเสริม เขยกลาง กรรมการ 
12. นายชาญวิทย์ เล็กบุญญาสิน กรรมการ 
13. นางประภา จําปาโพธ์ิ กรรมการ 
14. นางสาวกวินตรา ล้อเศวตอนันต์ กรรมการ 
15. ด.ต.สวัสด์ิ คึมสูง กรรมการ 
16. นางสาวนิภาพร ชาญเช่ียว กรรมการ 
17. นางนงนุช เพ็ชร์กลาง กรรมการ 
18. นายสุรชัย จันทร์เรือง กรรมการ 
19. นายอธิปัตย์ เกษตรเวทิน กรรมการ 
20. นางญดาภัค กัลปดี กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นางญานิศา สมพินิจ ประธานกรรมการ 
2. พ.ท.ท.ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววัณรัตน์ รามนัฏ วิชาการ 
4. พันตรีสรวิชญ์ พรเลิศวรรธน์ กิจกรรม 
5. ร.ต.ท.ธีรวัฒน์ อาจศึก กรรมการ 
6. นางกัณฐิกา มะโนมัย กรรมการ 
7. นายณรงค์ สุบงกช กรรมการ 
8. นางวรรดี ศุขพัฒน์ กรรมการ 
9. นายวชิรวิชญ์ ธนาวุฒิวรสิทธ์ิ กรรมการ 
10. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงตรง กรรมการ 
11. นางสํารวย แสนมั่น กรรมการ 
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12. นายธวัชชัย สุขหร่อง กรรมการ 
13. นางธิดารัตน์ บวรศิริโรจน์ กรรมการ 
14. นางนันท์ฐณิชา อะริยะภูสิทธ์ิ กรรมการ 
15. นายสําเร็จ จงปลูกกลาง กรรมการ 
16. จ.ส.ท.สินีนาฎ นาคะพงศ์พันธ์ กรรมการ 
17. นายเฉลิมชัย สุขย่ิง กรรมการ 
18. นายพิเชฐ จันทรเชย กรรมการ 
19. นางมณีวรรณ แสนคํามลู กรรมการ 
20. นางธนัชชา กะการดี กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ วิชาการ 
4. นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา กิจกรรม 
5. นางถวีวรรณ์ เถื่อนผึ้ง กรรมการ 
6. นางรัชนี ลีลากนก กรรมการ 
7. นางสิริพิมล ธีรอิทธิพัฒน์ กรรมการ 
8. นางจินตนา ทองมาลัย กรรมการ 
9. นางอรุณรัศม์ นะพรานบุญ กรรมการ 
10. นางกัลญา นึกกระโทก กรรมการ 
11. นางละม่อม เปรมสระน้อย กรรมการ 
12. นางกุลภา ไตรจะโปะ กรรมการ 
13. นายเพลิน แอบจันอัด กรรมการ 
14. นางสาวฐานิตา ปรากฏมาก กรรมการ 
15. นางเกษศิรินทร์ ศีลรักษา กรรมการ 
16. นางสาวนุชจรินทร์ อินทรชัย กรรมการ 
17. นายศิริโชค ปักการะโถ กรรมการ 
18. นายพลกฤษณ ์ การรักษา กรรมการ 
19. นางสุวรรณี กมลสทุธิไพจิตร กรรมการ 
20. นางชวัลพัชร์ ปาลโรจนวาทิน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  

1. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ประธานกรรมการ 
2. นายอัคคชา พรหมสูตร รองประธานกรรมการคนที ่1 
3. พ.ต.ต่อสิทธ์ิ     อติโรจน์ รองประธานกรรมการคนที ่2 
4. นางชวัลพัชร์ ปาลโรจนวาทิน วิชาการ 
5. นางญดาภัค กัลปดี กิจกรรม 
6. นายวิษณุ ตู้พิมาย ประชาสัมพันธ์ 
7. นายศิทธา   บุดดาเพ็ง นายทะเบียน 
8. นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล ปฏิคม 
9. นางวรรรณา   จึงศิริกุล เหรัญญิก 
10. นางวาสนา ไกรหาญ กรรมการคนที ่1 
11. นางธนัชชา กะการดี กรรมการคนที ่2 

12. นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ กรรมการคนที ่3 

13. นางญานิศา สมพินิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   28  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 

 

                                   (นายวิลาศ     ดวงเงิน) 
                           ผูอํ้านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 


