
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต าแหน่ง 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต าแหน่ง  ดังนี้ 

  1. นางจันทนี  รักษ์ธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
   
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   ดังนี้ 

  1. นางนตวรรณ  ทับเวช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. นายธีระ  โพธิ์เพชร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. พันตรีจ าลอง  หลินมา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นางวิลาวรรณ  จันทบูรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นายชัยรัตน์  กันตะวงษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายสุทัศน์  สัมภาวมานะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นายสุวิทย์  พัฒน์สีทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา  ดังนี้ 

  1. พระอธิการโกศล  พทธสีโล  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา 
         (เจ้าอาวาสวัดควนศรี) 
  2. นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  ดังนี้ 

  1. นายอภิชิต  จันทร์เดช   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

  1. นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจงึประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   ดังนี้ 

  1. นายสินชัย  วงศ์จินดา    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครู 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนคร ู ดังนี้ 

  1. นางสุนันทา  แสงอนันต์   กรรมการผู้แทนครู 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
************************************** 

 อาศัยอ านาจตามแห่งความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔2  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 40  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๓๘ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒559 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
และข้อ  7  แห่งประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ลงวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ดังนี้ 

  1. นายชาคริต  เกิดกุล    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
                                                                

   ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

     ลงชื่อ 
                                                          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 


