
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ประจําปีการศึกษา 2561 
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 เพ่ือให้การบริหารและการจดัการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 (6) มาตรา 24 (6) มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติน้ี 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา    จึงขอแต่งต้ังผู้ที่มีรายช่ือต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง               
ประจําปีการศึกษา 2561 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. นายอัคคชา พรหมสูตร ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาต ติยวัฒน์ รองประธานกรรมการ 
3. นางชุดาภัค เดชพันธ์ วิชาการ 
4. นายเอกชัย ชํานาญกลาง กิจกรรม 
5. นายชยางกูร น้อมเมืองปัก กรรมการ 
6. นายวีระวิทย์ กิตติศิริประพันธ์ กรรมการ 
7. นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ กรรมการ 
8. นางวรัญพัชร์ ปั่นสันเทียะ กรรมการ 
9. นางสุรีรัตน์ ลากุล กรรมการ 
10. ร.ต.อ. มติชน วงษาเบ้ากุล กรรมการ 
11. นายกมล พูนพัฒน์พิบูลย์ กรรมการ 
12. นางกนกกาญจน ์ วัฒน์ธนกาญจน์ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ พฤกษามาลา กรรมการ 
14. นายชูวงศ ์ ผดุงศิลป ์ กรรมการ 
15. นางนารินทร์ โฉสันเทียะ กรรมการ 
16. นางเพียงศิริ วงศ์สรจักร กรรมการ 
17. นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์ กรรมการ 
18. นางรัตติกร ศรีชัยชนะ กรรมการ 
19. นางรัชน ี ชุนเกาะ กรรมการ 
20. นางปณิตา ประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ ประธานกรรมการ 
2. นายสง่า รัตนพงษ์วณิช รองประธานกรรมการ 
3. นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์ วิชาการ 
4. นายโกวิทย์ บุญยม กิจกรรม 
5. นางธนภร ศรีสมโภชน์ กรรมการ 
6. นายถนอมศักด์ิ ไหมทอง กรรมการ 
7. นางชมพูนุท สาระสมบัติ กรรมการ 
8. นายประธีป พักขุนทด กรรมการ 
9. จ.ส.อ. ชัยภัทร ภูเลี่ยมคาํ กรรมการ 
10. นายนิรันดร์ ลอยจันทึก กรรมการ 
11. นางขนิษฐา จันทรา กรรมการ 
12. นายอารยะ ทิพย์อาภรณ์ กรรมการ 
13. นายพรชัย ขอพรกลาง กรรมการ 
14. นายกษฎา นายบุญ กรรมการ 
15. นายอุทัย ศรีตระกูล กรรมการ 
16. นายธนน ดํารงภัทรวัฒน์ กรรมการ 
17. นางศรันย์พร นัยจรัส กรรมการและเลขานุการ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. นายฉกาจ เชื่อดี ประธานกรรมการ 
2. นางปิยรัตน์ เอ้ืองคําประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
3. พ.อ.อ.ภีมอรุศม์ ศุภรินีกิตต์เดชา วิชาการ 
4. นายนพพล พิลานนท์ กิจกรรม 
5. พ.อ.จิรันตน์ เท่ียงสันเทียะ กรรมการ 
6. นายสมบัติ ลิ้มพงศานุรักษ์ กรรมการ 
7. พ.ต.สรวิชญ์ พรเลิศวรรธน์ กรรมการ 
8. นายรวี พูลเฉลิม กรรมการ 
9. นางลลิดา สุวรรณดี กรรมการ 
10. นางหนูเลียม ทรัพย์มีอยู่ กรรมการ 
11. นางนิพาดา อุปัชฌาม์ กรรมการ 
12. นายสุรพงษ์ พุฒิวณิชย์พิมล กรรมการ 
13. ร.อ.ฉลอง  ไซมะเริง กรรมการ 
14. ดาบตํารวจสัญญรักษ์ สําเร็จรัมย์ กรรมการ 
15. นางธนัชชา กะการดี กรรมการ 
16. ผศ.สุชิรา ธนาวุฒิ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ  ประธาน 
2. นางมณฑิรา นะพราณบุญ รองประธาน 
3. นายจิรกฤต เชื่อมกลาง วิชาการ 
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4. นายพลกฤษณ์ การรักษา กิจกรรม 
5. นางกวีวรรณ์ เถ่ือนผึ้ง กรรมการ 
6. นางรัชน ี ลีลากนก กรรมการ 
7. นางอุไรรัตน์ อุดมพงษ์ กรรมการ 
8. นางสุกัญญา เกียรติอํานวย กรรมการ 
9. นายสมชาย จารุรัตน์มงคล กรรมการ 
10. นางสาวนารีรัตน ์ ปรัชญาพันธ์ กรรมการ 
11. นายประเสริฐ ลือจันทึก กรรมการ 
12. นายณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล กรรมการ 
13. จ่าสิบเอกอุทัย กนกแก้ว กรรมการ 
14. นางอัญชล ี วรดี กรรมการ 
15. นายชวีลพิชว์ บาลโพรจนวาทิน กรรมการ 
16. นางรัตนาภรณ ์ ภูชงค ์ กรรมการ 
17. นายเดชดํารง ทองยืน กรรมการ 
18. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น กรรมการ 
19. นายพลกฤษณ์ การรักษา กรรมการ 
20. นางอังคนา คําสิงห์นอก กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอนุชิต เรืองวิทยานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายวรกฤต เชิดชูธีรกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภชัย นาวิเศษ วิชาการ 
4. พ.ต.อ. จริศักด์ิ แสนบัว กิจกรรม 
5. นายศักรินทร์ พรหมดิเรก กรรมการ 
6. นายประเสริฐ อ้ึงวนารัตน์ กรรมการ 
7. นางพุทธพร พลอยผักแว่น กรรมการ 
8. นางสุปราณ ี แช่มเมืองปัก กรรมการ 
9. นางสาวสุชญา สุนทรเมธี กรรมการ 
10. ร.ต. วรเดช พันธ์ภักดี กรรมการ 
11. ด.ต. บัณฑิต กลสูงเนิน กรรมการ 
12. นางจันทร์เพ็ญ สําราญจิตต์ กรรมการ 
13. นายชนะเมศฐ์ ศรีวิวัฒน์ปภา กรรมการ 
14. นายพงษ์วริษฐ์ ศรีวิชัย กรรมการ 
15. นางรินทร์วดี เปี่ยมโคกสูง กรรมการ 
16. นางฐายิกา โชตะมังสะ กรรมการ 
17. นายวิชัย ทองสุขนอก กรรมการ 
18. นางภรวิภา เมทา กรรมการและเลขานุการ 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. รศ.ดร. สนั่น การค้า ประธานกรรมการ 
2. นายชูชาติ โจมฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางกฤชกร แก้วประเสริฐ วิชาการ 
4. นายศิริโชค ปักการะโถ กิจกรรม 
5. นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก กรรมการ 
6. นายประภาส เหลืองประเสริฐ กรรมการ 
7. นางหยกแก้ว เหงกระโทก กรรมการ 
8. ร.ต. สุภาพ ศรีจินดา กรรมการ 
9. นางมนสิชา บุตรี กรรมการ 
10. พ.ต. อลงกรณ์ พูนตะคุ กรรมการ 
11. นางเกศิน ี คมฤทัย กรรมการ 
12. นางฉวีวรรณ ชัยศรีดา กรรมการ 
13. นางอรัญญา เชื้อประทุม กรรมการ 
14. พ.ท. ไตรภพ สมดี กรรมการ 
15. นายอานนท์ ศรีสว่าง กรรมการ 
16. ร.ต. ภิทักษ์ หมู่เพชร กรรมการ 
17. นางปภาดา ยศฐานนท์ กรรมการ 
18. นายศุภชัย   พยัคฆนิธิ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน 
1. รศ.ดร. สนั่น การค้า ประธานกรรมการ 
2. นายอัคคชา พรหมสูตร รองประธาน  คนท่ี 1 
3. นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ รองประธาน  คนท่ี 2 
4. ผศ.ดร. สุชีรา ธนาวุฒิ วิชาการ 
5. นายฉกาจ เชื่อดี กิจกรรม 
6. นางปณิตา ประเสริฐ ประชาสัมพันธ์ 
7. นายศุภชัย พยัคฆนิธิ นายทะเบียน 
8. นายอนุชิต เรืองวิทยานนท์ ปฏิคม 
9. นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ เหรัญญิก 
10. นางอังคณา คําสิงห์นอก กรรมการ 
11. นางภรวิภา เมทา กรรมการ 
12. นายชูชาติ โจมฤทธิ์ กรรมการ 
13. นางศรันย์พร นัยจรัส กรรมการและเลขานุการ 

  
ประกาศ  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

 
 
 

(นายโกศล   พงษ์พานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา  


