
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการนิทรรศการ OCOP และ OSOP 

……………………………………………………….. 
 

 ด้วยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก าหนดจัดโครงการนิทรรศการ OCOP และ OSOP ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะคิดค้น แสวงหา ทดลอง จัดการข้อมูลค้นหาค าตอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้าง 
องค์ความรู้หรือสร้างผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง เกิดเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีผ่านการท าโครงงานทางวิชาการในสาขาที่สนใจโดยใช้
ทักษะกระบวนการเชิงบูรณาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการแก้ปัญหาใน
หัวข้อที่มีความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส าเร็จเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗(๑) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 1319/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน : กรณีตัวอย่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสาวจินตนา  ศรสีารคาม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ   ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย  ทองสุทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 
3. นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ นนทบุร ี  กรรมการ 
4. นายกฤษณะ  ซื่อสตัย ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา กรรมการ 
5. นายสมชัย  สินแท้  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปราณบุร ี  กรรมการ 
6. นายสันต์ธวัช ศรีค าแท ้ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
7. นายพิษณุ  เดชใด  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ปทุมธานี  กรรมการ 
8. นายธีระเดช  บัวล้อม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ราชบุร ี  กรรมการ 
9. ว่าท่ี ร.อ. ภัทรเดช พันแสน   ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ สระบุร ี  กรรมการ 
10. นายอิสรภาพ จินาอิ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ เชียงราย  กรรมการ 
11. นายพลสณัห์  พิมพ์ภักด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ขอนแก่น  กรรมการ 
12. ว่าท่ี ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
13. นายสุทิน คงสนุ่น  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
14. นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กรรมการ 
15. นายจ านง ศิลารินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการอุดรธาน ี  กรรมการ 
16. ว่าท่ี ร.ต. พรเทพ โพธิ์พันธุ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   กรรมการ 
17. นายปรเวธฏ์  เกษมโชค ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
18. นางสาวกาญจนา เดชสม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ พัทลุง  กรรมการ 
19. นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน 
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. นิเทศ ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์

 
 
 
 
 
 

 



๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางสาวสายพณิ  พุทธิสาร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ  รองประธาน 
3. นางอรทัย  พรโกศลสิริเลิศ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ  รองประธาน 
4. นายอนุชิต  นาสมบูรณ์    รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รองประธาน 
5. นางบุณฑริก  ศรีบณุเรือง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี รองประธาน 
6. นายไพโรจน์  ข าส าอางค ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา รองประธาน 
7. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รองประธาน 
8. นางสาวธิดารตัน์  เวชกามา  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี รองประธาน 
9. นายรัชพล เชิงชล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี  รองประธาน 
10. นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ  รองประธาน 
11. นางเสาวลักษณ์  ควรชม  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สระบรุ ี รองประธาน 
12. นางสุวรรณา ธิมา  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รองประธาน 
13. นายพูนสุข  เหลีย่มสิงขร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รองประธาน 
14. นางปฐมา  ชูศักดิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ีรองประธาน 
15. นางสาวอังคณา นาสาร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน ีรองประธาน 
16. นายสุรชัย ทองทิพย์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  รองประธาน 
17. นายณัฐวุฒิ ยะรินทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธาน 
18. นายไกรกฤษณ์  ดุสติ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด รองประธาน 
19. นางสาวสุทธินี  แก้ววิไล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  รองประธาน 
20. นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  รองประธาน 
21. นางดาวประกาย  ทาธง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 
22. นายอ านาจ  เผือกบรสิุทธ์ิ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 
23. นางสาวบุษรา พาค า   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ 
24. นายชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
25. นางนงลักษณ์  อริยะดิบ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
26. นางวทันยา  ยางกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
27. นางปาริชาต คงกะเรยีน  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปราณบรุ ี กรรมการ 
28. นางสาวสาวณิี อ่วมเจรญิ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปราณบรุ ี กรรมการ 
29. นางสาวนพวรรณ อินทร์อ่อน   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปราณบรุ ี กรรมการ 
30. นายพรชัย  ระวังวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปราณบรุ ี กรรมการ 
31. นางอรอนงค์  นวลมณ ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
32. นายโมไณย อภิศักดิ์มนตร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
33. นางสนธิกาญจน์  แสงมณ ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
34. นางบังเอิญ  ค าสองส ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
35. นางนิรมล  แพงวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
36. นางภาวิดา  มานะอด  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
37. นางจิรฐา เอี่ยมข า  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
38. นางสรัญญา สุทธิสคุนธ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
39. นางสาวสกาวเดือน ส าเนยีง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
40. นายนันทนัท ทรัพย์ประเสริฐ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
41. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
42. นางสาวธัญพร บุญสุภา  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
43. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง คณติา ขันธชัย    รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
44. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ีกรรมการ 
45. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
46. นางสาววีณา เจยีรพินิจนันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 



47. นายณราชัย รวมแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน ีกรรมการ 
48. นายอดุลย์ หลักชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน ีกรรมการ 
49. นางพิมพ์เพ็ญ  ไมลโ์พธิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน ีกรรมการ 
50. นายเสถียร สุกรีฑา  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
51. นายโชคชัย แก้วดวงด ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
52. นางสาววรินทร  เข็มทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
53. นายไกรกฤษณ์  ดุสติ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด กรรมการ 
54. นายอภิชาติ  ล าภูพินิจพงศ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
55. นายภาคภมูิ  ทองลาด  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
56. นางสาววัจราพร ไชยตร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  กรรมการ 
57. นางสาวสถาพร  สอนกนิษฐ ์  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการ 
58. นายอัษฎายุธ  จินพล  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการ 
59. นายปริญวัฒน์ หริัณย์ทวีภัทร  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการ 
60. นางสาวนฤมล  สสีุข  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการ 
61. นางสาวสุธารตัน์ ผลมีศักดิ ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
62. นางสาวพจนีย์ พลจันทึก  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
63. นายแดนทัย จ าปาบรุ ี  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
64. นางสาวอภัสรา บุญอิ่ม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี กรรมการ 
65. นางพันณี   จิตรวิเศษสม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  กรรมการ 
66. นายพงศธร  วงศ์เกษม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  กรรมการ 
67. นางสาวณัฎฐร์ฎา  ยงศริ ิ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  กรรมการ 
68. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุร ี กรรมการ 
69. นายสิทธิโชค  มะเดื่อ    ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุร ี กรรมการ 
70. นางสาวรสติา  แก้วค า  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุร ี กรรมการ 
71. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุร ี กรรมการ 
72. นางสาวสิวลี บญุวัฒน ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
73. นางสาวณัฐณิชา รัตนประทุม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
74. นางสาวพัสตราภรณ์ เเย้มกาญจนวัฒน์  ครู โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
75. นายสมพร ชัยวงษ ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการ 
76. นางสาวล าเพย  อุทาโย  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
77. นางสาวณัฐธิดา  เยาวลักษณ์โยธิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
78. นายเกริกชัย  มาสม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
79. นายวศิน สุธีระกลุ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี กรรมการ 
80. นางจิรฐา  เอี่ยมข า  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
81. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
82. นายโกศล  แยม้กาญจนวัฒน ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
83. นายรัตนพล  แสนส ี  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร ี กรรมการ 
84. นางสาววีรภรณ์ แก้วชู  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
85. นายธีรนนท์ ออประยรู  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
86. นายจตุรภัทร์ นิธิรักษ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
87. นายสรวิศ ประสงค์สุข  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
88. นางยุพิน  หอมสุข  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี กรรมการ 
89. นางสาวดนิตา  แพ่งนคร  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี กรรมการ 
90. นายศรัญญู  ศรีพูล  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี กรรมการ 
91. นายณัฐโชค  ศิรมิหันต ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี กรรมการ 
92. นางสุวรรณา  ธิมา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
93. นายวุฒิชัย  ต๊ะยาย  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 



94. นายวชิรวิชญ์  บุญมา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ 
95. นายอนุศักดิ์  พิมพ์เงิน  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ        
96. นายคทา ศรีจูม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการ 
97. นางสาวไพรรัตน์ จันทร์ประทัด  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการ 
98. นางสาวฌัลลิกา ครองผา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการ 
99. นางสาวปิยธิดา ค าพันธ์    ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการ 
100. นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
101. นางสาวดรณุี เจริญรปู  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
102. นายทิฐิกร  บุญเช้ือ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
103. นางสาวนัฐพร เกื้อฉิม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี กรรมการ 
104. นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวสัดิ ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
105. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
106. นายวิชาญ ยาวิชัย  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
107. นางสาวฉัตรสุดา  มนสั  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กรรมการ 
108. นายศราวุธ  ศรีมาค า  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กรรมการ 
109. นายภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กรรมการ 
110. นายสุรชัย  ทองทิพย์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี กรรมการ 
111. นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี กรรมการ 
112. นางพิสมัย  บรรเลงรมย ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี กรรมการ 
113. นางสาวทิพวรรณ  รสซา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี กรรมการ 
114. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็ กรรมการ 
115. นางสาวพรพิชญา  โพธ์ิพันธุ์   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็ กรรมการ 
116. นายวิชญะ  ปัญญา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็ กรรมการ 
117. นายศุภณัฐ  รัตนแสง  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอด็ กรรมการ 
118. นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
119. นางสาวนาดา ราชแดหวา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
120. นางสาวศันธิวา ช้ันกลาง  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
121. นางสาวชาริณี กาศก้อง  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  กรรมการ 
122. นายจิรยุทธ ขุนอักษร  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง กรรมการ 
123. นางหฤทัย กาแก้ว  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง กรรมการ 
124. นายธีรยุทธ อินเรน  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง กรรมการ 
125. นายนฤพันธ์ ปานภักด ี  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง กรรมการ 
126. นางสาวกมลทิพย์  สรุสินธุ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการและเลขานุการ 
127. นางศิริพร  เนาวรร์ุ่งโรจน ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                   กรรมการและเลขานุการ 
128. ว่าท่ี ร้อยตรีชัยศาสตร์  คเชนทร์สวุรรณ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการและเลขานุการ 
129. นางสาววรานนท์  ก าแพงแก้ว   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรรมการและเลขานุการ 
130. นางสาววิสาร์  สารรีูป  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
131. นางสาวปริปณุณา  อุดมโชค   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
132. นางสาวรัตติกร  จิตปรีดา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
133. นางสาวฐิตินันท์  กัณหวงศ ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
134. นายสุขสวสัดิ์  รตันบุร ี  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
135. นางสาววริยา  ลีนรุัตน ์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
136. นางอ าพรพรรณ  นกเท่ียง   ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
137. นางสาวจุฑามาศ  ศรีปั้น  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



หน้าท่ี  ๑. ประสานงานตดิตามงานของฝ่ายต่าง ๆ 
 ๒. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่โรงเรยีนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 ๓. ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ทัง้นี ้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังสามารถ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกดิผลต่อดี
สถานศึกษาต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   21    มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรสีารคาม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ 
 

 
 


