
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง   ประจําปีการศึกษา 2560 
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 เพ่ือให้การบริหาร  และการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 9(6) มาตรา 24(6) มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติน้ี โรงเรียนสุรนารีวิทยา จึงขอแต่งต้ัง 
ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ประจําปีการศึกษา 2560 
 
1.  คณะกรรมการระดับช้ันเรียน  
 1.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1. นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ ตู้พิมาย รองประธานกรรมการ 
3. นายชนวีร์ พิมพ์พา วิชาการ 
4. นายปุณณวิช ยุระวงศ์ กิจกรรม 
5. นายสง่า รัตนพงษ์วณิช กรรมการ 
6. น.ส.วรนันท์ จงนันทนาวนิชย์ กรรมการ 
7. จ.ส.อ.อรุณ บุญมีประเสริฐ กรรมการ 
8. จ.ส.อ.ชัยภัทร ภูเลียมคํา กรรมการ 
9. นายโกวิทย์ บุญยศ กรรมการ 
10. นายจุฬารัตน์ ฤทธ์ิกลาง กรรมการ 
11. นายยุติธรรม ชูกลิ่น กรรมการ 
12. นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์ กรรมการ 
13. จ.ส.อ.วรเศรษฐ์ สุกุมจันทร์ กรรมการ 
14. ร.ต.ท.สมมาตย์ เบญจจิโรภาส กรรมการ 
15. นางฐิตวัลย์ ทิวาวรชัย กรรมการ 
16. นายธนน ดํารงภัทรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
- 2 – 

 
 

 1.2 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

1. พ.ต.ต.วิสุทธ์พน ฤทธ์ิเนติธรรม ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ท.ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป รองประธานกรรมการ 
3. นายอัครเดช วงศ์กีรติกุล วิชาการ 
4. นายนพพล พิลานนท์ กิจกรรม 
5. นางปิยรัตน์ เอ้ืองคําประเสริฐ กรรมการ 
6. นายวิโรจน์ คูสุวรรณ กรรมการ 
7. นายสมบัติ ลิ้มพงศานุรักษ์ กรรมการ 
8. นายเฉลิมชัย สุขย่ิง กรรมการ 
9. นายคมกริช วรจินดา กรรมการ 
10. นางรุจิรา เหรียญทอง กรรมการ 
11. นายเอกชัย ชํานาญกลาง กรรมการ 
12. นายนิธิพน พันธุสีมานนท์ กรรมการ 
13. นายสิปประนนท์ ปุณณะหิกานนท์ กรรมการ 
14. นางสุกัญญา ชาญปรีชารัตน์ กรรมการ 
15. นางณัฐวีณ์ ศุภธินีกิตต์เดชา กรรมการ 
16. นายฉกาจ เช่ือดี กรรมการและเลขานุการ 

 
 1.3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

1. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ประธานกรรมการ  
2. นางมณฑิรา นะพราณบุญ รองประธานกรรมการ  
3. นางอรนุช อินตา วิชาการ  
4. นางสุนันทา เจตน์วิทยาชาญ กิจกรรม  
5. นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา กรรมการ  
6. นางวรรณวิลาศ จางคกูล กรรมการ  
7. นายธัญญ์ ประทุมพันธ์ุ กรรมการ  
8. ร.ต.ท.นันทรัตน์ ศิรินันติกุล กรรมการ  
9. นายสมบัติ ภักดี กรรมการ  
10. นางสาววัลลภา สุวรรณชาติ กรรมการ  
11. นางสาวจามร เหวสูงเนิน กรรมการ  
12. นางศรินยา โพธ์ิแก้ว กรรมการ  
13. นางวนิดา สง่ากลาง กรรมการ  
14. ร.ต.ประเสริฐ ศรีทอง กรรมการ  
15. นายวัชรินทร์ สัจจวัฒนา กรรมการ  
16. นายอิทธิพล มณีเนตร กรรมการและเลขานุการ  
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 1.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

1. นายสมชาย จันทร์รองศรี ประธานกรรมการ  
2. นายวรกฤต เชิดชูธีรกุล รองประธานกรรมการ  
3. นายกิตติ แก้วชาติ วิชาการ  
4. นายชยุต ธันศรีชัย กิจกรรม  
5. นายจิรวัฒน์ เกตศิลา กรรมการ  
6. ร.ท. ธัญวรรธน์ อุ่นศรี กรรมการ  
7. น.ส. สุชญา สุนทรเมธี กรรมการ  
8. นางศินีนาถ คําแก้ว กรรมการ  
9. น.ส.วิมพ์วิภา น้อยทะเล กรรมการ  
10. ร.ต.วรเดช พันธ์ุภักดี กรรมการ  
11. นางธัญลักษณ์ พันพิพัฒน์ กรรมการ  
12. นายธนเมศร์ ศรีวิวัฒน์ปภา กรรมการ  
13. นางบุษราภรณ์ จ่ามมาตย์ กรรมการ  
14. นายรัชพล ธนัทโรจนกุล กรรมการ  
15. นางฐายิกา โชตะมังสะ กรรมการ  
16. จ.ส.อ.จิรวัฒน์ แพ้ชัยภูมิ กรรมการ  
17. นายวิชัย ทองสุขนอก กรรมการ  
18. นางสุนิษา ศรีหาผล กรรมการและเลขานุการ  

  
   1.5 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

1. นายสมชาย จันทร์รองศรี ประธานกรรมการ  
2. นายวรกฤต เชิดชูธีรกุล รองประธานกรรมการ  
3. นายกิตติ แก้วชาติ วิชาการ  
4. นายชยุต ธันศรีชัย กิจกรรม  
5. นายจิรวัฒน์ เกตศิลา กรรมการ  
6. ร.ท. ธัญวรรธน์ อุ่นศรี กรรมการ  
7. น.ส. สุชญา สุนทรเมธี กรรมการ  
8. นางศินีนาถ คําแก้ว กรรมการ  
9. น.ส.วิมพ์วิภา น้อยทะเล กรรมการ  
10. ร.ต.วรเดช พันธ์ุภักดี กรรมการ  
11. นางธัญลักษณ์ พันพิพัฒน์ กรรมการ  
12. นายธนเมศร์ ศรีวิวัฒน์ปภา กรรมการ  
13. นางบุษราภรณ์ จ่ามมาตย์ กรรมการ  
14. นายรัชพล ธนัทโรจนกุล กรรมการ  
15. นางฐายิกา โชตะมังสะ กรรมการ  
16. จ.ส.อ.จิรวัฒน์ แพ้ชัยภูมิ กรรมการ  
17. นายวิชัย ทองสุขนอก กรรมการ  
18. นางสุนิษา ศรีหาผล กรรมการและเลขานุการ  

  



 
 1.6 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

1. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย ประธานกรรมการ  
2. ร.ต.อ.ชนชน วงษ์พันธ์ รองประธานกรรมการ  
3. นางสุขสวัสด์ิ ขันเขียว วิชาการ  
4. นายวาทิต บัวแสง กิจกรรม  
5. นางกองศิลป์ โอ้เหรียญ กรรมการ  
6. ร.ต.ท. สันติ อัตตวิริยะสุวร กรรมการ  
7. นายยุทธนา สัตยานุชิต กรรมการ  
8. นางรติรส ลีลาสกุลชัย กรรมการ  
9. นายสุวิทย์ สายเพชรแสง กรรมการ  
10 นางสาววิชุดา กาญจนนพวงศ์ กรรมการ  
11. นายอภิลักษณ์ศิริ ธนาศิริประเสริฐ กรรมการ  
12. นางนรพรรณ เหล็กจีน กรรมการ  
13. นางมนัสนันท์ สุขสันติวิจิตร กรรมการ  
14. นางอรวรรณ วงศ์แพทย์วิทยา กรรมการ  
15. นางวาสนา เม็งจันทึก กรรมการ  
16. นางสุนีย์ พรรณโอสถ กรรมการ  
17. นายพิชัย ขาวศิริ กรรมการ  
18. นายศรเพชร ภูมิสนิท กรรมการและเลขานุการ  

 

3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน 
1. พ.อ. สาธิต อุ่นกาย ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ รองประธาน  คนที่ 1 
3. นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ รองประธาน  คนที่ 2 
4. ผศ.ดร. รัศนีวรรณ การค้า วิชาการ 
5. นายฉกาจ เช่ือดี กิจกรรม 
6. นายศิริโชค ปักการะโถ ประชาสัมพันธ์ 
7. นายอิทธิพล มณีเนตร นายทะเบียน 
8. นายวรกฤต เชิดชูธีรกุล ปฏิคม 
9. นางศรันย์พร นัยจรัส เหรัญญิก 
10. นายสมชาย จันทร์รองศรี กรรมการกลาง คนที่ 1 
11. พ.ต.ต. วิสุทธ์พน ฤทธ์ิเนติธรรม กรรมการกลาง คนที่ 2 
12. ร.ต.อ. ชนชน วงษ์พันธ์ กรรมการกลาง คนที่ 3 
13. นายศรเพชร ภูมิสนิท เลขานุการ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  กันยายน   พ.ศ.  2560 
 
 
 

                          (นายสมัคร  ไวยขุนทด) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 


