
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ประจําปีการศึกษา 2562 
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 เพ่ือให้การบริหารและการจดัการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9(6) มาตรา 24(6) มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติน้ี โรงเรียนสุรนารีวิทยา จึงขอแต่งต้ังผู้ที่มี
รายช่ือต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   ประจําปีการศึกษา 2562 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล ประธานกรรมการ 
2. พ.ต. ต่อสิทธ์ิ อติโรจน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายชนวีร์ พิมพ์พา วิชาการ 
4. ร.ต.อ. สมนึก ทิพย์คูนอก กิจกรรม 
5. นายอิทธิพัทธ์ ต้ังไพโรจน์วงษ์ กรรมการ 
6. นางวิรัญญา แอโส๊ะ กรรมการ 
7. นางบังอร แม็คเอ็นท ี กรรมการ 
8. นายคําจันทร์ ชาญชิต กรรมการ 
9. จ.ส.อ. เทิดศักด์ิ นารีรัตน์ กรรมการ 
10. นายปัญญา เปรี่ยมรัตนชัย กรรมการ 
11. นางรันยาภัทร์ ชัยชนะสงคราม กรรมการ 
12. นางชุติมา เลิศอาวุธ กรรมการ 
13. นายกฤษณะ นนท์ศร ี กรรมการ 
14. นางสุมลรัตน์ เข็มทอง กรรมการ 
15. นางรสสุคนธ์ สุริยา กรรมการ 
16. นางดอกรัง แก้วมังคละ กรรมการ 
17. นางทิพย์สุดา แก้วมุกดา กรรมการ 
18. นายศตพล ฐิติภานุกุล กรรมการ 
19. นางสุชาดา สุบงกช กรรมการ 
20. นางวรรณา จึงศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. นายอัคคชา พรหมสูตร ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ต. ประชากร พรมดวง รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชนี ชุนเกาะ วิชาการ 
4. น.ส. อังคณา โสรีย์ กิจกรรม 
5. ด.ต. ประธาน สวัสดิหว่าง กรรมการ 
6. พ.ต. สุทิน ทองอินทร์ กรรมการ 
7. นายกิตติภณ คําพวง กรรมการ 
8. นางผกาทิพย์ สิงห์คํา กรรมการ 
9. น.ส. วิไลพร ปานเพ็ชร กรรมการ 
10. นายพิชิต กิติรัตน์ตระการ กรรมการ 
11. นางรัตติกร ศรีชัยชนะ กรรมการ 
12. นางภัทรวดี มีศิลป์ กรรมการ 
13. นางพิมเพ็ญ เจริญไชย กรรมการ 
14. นายศรัทธา บุดดาเพ็ง กรรมการ 
15. นายธนพล ศิริเจริญ กรรมการ 
16. นางยุพาพร แขนอก กรรมการ 
17. นายประเสริฐ ล้ําเลิศธรรม กรรมการ 
18. นางอัจจิมา ศรีสอ้าน กรรมการ 
19. นางนุชจรินทร์ พัดเกาะ กรรมการ 
20. พ.ท.ญ. กัลยารัตน์ สิมหลวง กรรมการและเลขานุการ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ ประธานกรรมการ 
2. นายชนวีร์ พิมพ์พา รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญเสริม เขยกลาง วิชาการ 
4. นายโกวิทย์ บุญยศ กิจกรรม 
5. นายสง่า รัตนพงษ์วณิช กรรมการ 
6. นายธีรพงษ์ อโณทัยไพบูลย์ กรรมการ 
7. นายถนอมศักด์ิ ไหมทอง กรรมการ
8. นางศรัณย์พร นัยจรัส กรรมการ
9. นายวิษณุ ตู้พิมาย กรรมการ
10. นายนิกร เพ็งลี กรรมการ
11. นางอนงค์ มากพันธ์ุ กรรมการ
12. ร.ต.อ. วีระคม รัตนปิโยสร กรรมการ
13. นายธรา ธรรมธาราณา กรรมการ
14. ส.อ. อัครพล วงษา กรรมการ
15. นายคําภี จิตชัยภูมิ กรรมการ
16. นายพิชิต กาญจนประพิณ กรรมการ
17. นางกาญจนา สธนเสาวภาคย์ กรรมการและเลขานุการ 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. นายปิยะวัฒน์ ปริวัฒนศักด์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางทิพา สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยสิทธ์ิ มุขขุนทด วิชาการ
4. นายพิเชฐ จันทรเชย กิจกรรม
5. นายกิจชนะ วสุกานต์กุล กรรมการ
6. นางสาววีณรัตน์ รามนัฏ กรรมการ
7. ร.ต.ต. ธีรวัฒน์ อาจศึก กรรมการ
8. นางนันทิชา ทองพลู กรรมการ
9. นางอภิสรา บุญศร ี กรรมการ
10. นายชาญชลม์ อินทรผากวงศ์ กรรมการ
11. ร.อ. ประดิษฐ์ คุณโคตร กรรมการ
12. นายนพพล พิลานนท์ กรรมการ
13. นายพล แอบจันอัด กรรมการ
14. ด.ต. ชัชวาล บุญหาร กรรมการ
15. นางนิพาดา อุปัชฌาย์ กรรมการ
16. ด.ต. สัญญรักษ์ สําเร็จรัมย์ กรรมการ
17. นายเฉลิมชัย สุขย่ิง กรรมการ
18. พ.ต.ท. ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป กรรมการ
19. นางพัชรี สงสันเทียะ กรรมการ
20. ผศ.ดร. สุชีรา ธนาวุฒิ กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานกรรมการ 
2. นางอังศุณิชฐา ศิริกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล วิชาการ 
4. นางชวีลพัชร์ ปาลโรจนวาทิน กิจกรรม 
5. นางถวีวรรณ เถื่อนผึ้ง กรรมการ 
6. นางรัชนี ลีลากนก กรรมการ 
7. นางสิวิพิมล ธีรอิทธิพัฒน์ กรรมการ 
8. นางจินตนา ทองมาลัย กรรมการ 
9. นางอรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ กรรมการ 
10. นางกัลญา นึกกระโทก กรรมการ 
11. นางทัชพร ทองฝาก กรรมการ 
12. นางกุลภา ไตรจะโปะ กรรมการ 
13. นายเพลิน แอบจันอัด กรรมการ 
14. ด.ต.หญิงฐานิดา ปรากฏมาก กรรมการ 
15. นางเกษศิรินทร์ ศีลรักษา กรรมการ 
16. นายศิริโชค ปักการะโถ กรรมการ 
17. นางวนิดา สง่ากลาง กรรมการ 
18. นายพลกฤษณ ์ การรักษา กรรมการ 
19. นางสาวสุวรรณี กมลสทุธิไพจิตร กรรมการ 
20. นางนุชจรินทร์ พัดเกาะ กรรมการและเลขานุการ 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. นายวิชัย ทองสุขนอก ประธานกรรมการ 
2. นายอุทิต เจริญพงศ์อนันต์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุภาพร เตือนกฤษณพงศ์ วิชาการ 
4. นางพุทธิพร พลอยผักแว่น กิจกรรม 
5. พ.ต.อ. จริศักด์ิ แสนบัว กรรมการ 
6. นายณภัทร ใจเครือ กรรมการ 
7. นางดอกรัง แก้วมังคละ กรรมการ 
8. ร.อ. ชัยญา ตาลพุดซา กรรมการ 
9. นายวีระพงษ์ ทองนํา กรรมการ 
10. นางสินีนาถ คําแก้ว กรรมการ 
11. ร.ท. วรเดช พันธ์ภักดี กรรมการ 
12. นางธัญลักษณ ์ พันพิพัฒน์ กรรมการ 
13. นายธนะเมศฐ์ ศิริวิวัฒน์ปภา กรรมการ 
14. นายสุทธิพงษ์ ต้ังรวมทรัพย์ กรรมการ 
15. นายสมพร เทาพุดซา กรรมการ 
16. นายกําเพลิง แก้ววิชัย กรรมการ 
17. นางศิริกุล อัครเดชวรกุล กรรมการ 
18. นางสุนิษา ศรีหาผล กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน 
1. นายอัคคชา   พรหมสูตร ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ   เจริญพงศ์อนันต์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายปิยะวัฒน์   ปริวัฒนศักด์ิ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. ผศ.ดร. สุธีรา   ธนาวุฒิ วิชาการ   
5. นายธัชกร   ธนาวุฒิพรกุล กิจกรรม   
6. พท.ญ. กัลยารตัน์  สิมหลวง ประชาสัมพันธ์   
7. นางนุชจรินทร์   พัดเกาะ นายทะเบียน   
8. นายวิชัย   ทองสุขนอก ปฏิคม   
9. นางวรรณา   จึงศิริกุล เหรัญญิก   
10. นางกาญจนา   สธนเสาวภาคย์ กรรมการ คนที่ 1 
11. นางสุนิษา   ศรีหาผล กรรมการ คนที่ 2   
12. พ.ต.ต. ประชากร   พรมดวง กรรมการ คนที่ 3   
13. นางอันน์อตินุช   ขจรโกวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 

 
 

(นายโกศล    พงษ์พานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุนารีวิทยา 


