
ระเบียบขอบังคับ 
ชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชยีงใหม 

**************************************** 
 

หมวดที่ 1 
ชื่อ เคร่ืองหมาย และสํานักงานที่ตั้ง 

 ขอ 1. ชมรมนี้ช่ือวา “ชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม” ใชช่ือยอวา 
“ชปค.วท.ชม.” และมีช่ือยอภาษาอังกฤษวา “CHIANGMAI TEACHNICAL COLLEGE PARENT 
AND TEACHER CLUB” ใชช่ือยอภาษาองักฤษวา “CPTC.” 
 ขอ 2. ชมรมฯตั้งอยู ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เลขที่ 9 ถนนเวยีงแกว  
    ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชยีงใหม จังหวดัเชียงใหม 50200 
 ขอ 3. เครื่องหมายชมรมฯเปนรูปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และมีขอความวา ชมรม
ผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมอยูดานลาง 
 

หมวดที่ 2  
วัตถุประสงคของชมรมฯ 

 ขอ 4.ชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมมีวัตถุประสงคดังนี ้
  4.1 เพื่อเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน 
นักศึกษา ในการพัฒนาการศกึษาและสถานศึกษา 
      4.2 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม  
      4.3 เพื่อรวมมอืกันในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน-นักศึกษาในทกุๆ
ดาน 
      4.4 เพื่อรวมมอืกันในการพฒันาคุณธรรม-จริยธรรมและสนับสนุนกจิกรรมการ
เรียน การสอน ของวิทยาลัยฯใหเจริญกาวหนา สนองตอบความตองการของผูปกครองและชุมชน 
ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
      4.5 การดําเนินงานของชมรมฯไมเปนไปเพือ่พรรคการเมืองหรือลัทธิ ศาสนาใดๆ 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 3  
สมาชิกชมรมฯ 

 ขอ 5. สมาชิกชมรมฯมี 2 ประเภท  
      5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ ์
      5.2 สมาชิกสามัญ 
 ขอ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวฒุิ ผูชาํนาญการ ผูมีอุปการคณุ หรือ คุณูปการ 
ในดานการสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของวทิยาลัยฯโดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารมีมติเปนเอกฉันทใหเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ และเริ่มนบัสภาพการเปน
สมาชิกตั้งแตวนัที่ตอบรับเปนลายลักษณอักษร 
 ขอ 7. สมาชิกสามัญ ไดแก 
      7.1 บิดา-มารดา-ผูปกครองของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเชยีงใหม 
      7.2 ครู-อาจารย ที่สอนประจาํของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
      7.3 บุคคลนอกจากขอ 7.1,7.2 โดยไดรับความเหน็ชอบจากกรรมการบริหาร 
    ดวยมติเปนเอกฉันท 
 ขอ 8. การเขาเปนสมาชิก 
      8.1 สมาชิกสามัญตามขอ7. ตองกรอกใบสมคัรยื่นตอนายทะเบยีนของชมรมฯ 
    เพื่อตรวจสอบและแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ 
 ขอ 9. คาบํารงุชมรมฯ 
      9.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองเสียคาบํารุง 
      9.2 สมาชิกสามัญตามขอ 7.1 ตองเสียคาบํารุงชมรมฯ ปการศึกษาละ 
     200 บาท ตอ 1 คน 
      9.3 สมาชิกสามัญตามขอ7.2 ตองเสียคาบํารุงชมรมฯ เฉพาะคาธรรมเนียม 
 แรกเขาเพยีงครั้งเดียว จํานวน 200 บาท 
 ขอ 10. สทิธิและหนาท่ีของสมาชิกมีดงันี ้
      10.1 ประดับเครื่องหมายของชมรมฯได 
      10.2 ขอใชสถานที่ของชมรมฯเพื่อดําเนินกิจกรรมอันไมขัดตอวัตถุประสงคและ
กฎระเบยีบของชมรมฯ 
      10.3 สอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นอืน่ตอคณะกรรมการบริหารของชมรมฯได 
      10.4 เสนอญัตติเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบรหิารใหนําระเบียบ วาระ 
เพื่อพิจารณา ลงมติในที่ประชุม กอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน แตตองมีสมาชิกรับรองในญัตติ
นั้นไมนอยกวา 1 ใน 4  
  10.5 เมื่อมีเหตอัุนจําเปนและสมควร สมาชิกไมนอยกวา 100 คน สามารถทํา
หนังสือแสดงเหตุอันไมขัดตอวัตถุประสงคของชมรมฯ แลวลงลายมือช่ือรวมกัน ยื่นตอคณะ
กรรมการบริหารของชมรมฯ เพื่อใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเปนกรณพีิเศษได 



  10.6 มีสิทธิเสนอชื่อ และขอมูลของ นักเรียน-นักศึกษา ทีเ่ปนแบบอยางที่ดีดาน
การเรียน ความกตัญู-จิตสํานึก ตอสวนรวม ใหทางชมรมฯ พิจารณาเพื่อการคัดเลือกเปนนกัเรียน-
นักศึกษา ตัวอยางประจําป 
  10.7 มีสิทธิเสนอชื่อและขอมูลของนักเรียน-นักศึกษาทีย่ากจนและมีความ
ประพฤติดี ใหทางชมรมฯ พิจารณาสนับสนุนทุนการศกึษาประจําป 
  10.8 มีสิทธิเสนอชื่อและขอมูลเกี่ยวกับผูปกครองหรือครู-อาจารย ผูเปนแบบอยาง
ที่ดีและมีคณุูปการตอวัตถุประสงคของชมรมฯ เพื่อใหทางชมรมฯ พิจารณาประกาศเกยีรติคุณในที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 
  10.9 สมาชิกมีหนาที่ชําระคาบํารุงตามขอ 9 
 ขอ 11. สมาชกิสิ้นสุดสภาพเมื่อ 
      11.1 เสียชีวิต หรือลาออก 
   11.2 คณะกรรมการบริหารไมนอยกวา 2 ใน 3 มีมติใหพนจากการเปนสมาชิก
เนื่องจากประพฤตตินเปนคนที่เสื่อมเสียแกชมรมฯ หรือขัดตอระเบียบขอบังคับของชมรมฯ 
   11.3 สมาชิกภาพของผูใดสิ้นสุดลง ผูนั้นจะยกเอาเหตุผลแหงการนัน้มาอางเพื่อ
เรียกรองคาเสียหายใดๆจากทางชมรมฯหรือคณะกรรมการบริหารไมได 
 

หมวดที่4 
การบริหารและการดําเนินกจิการของชมรมฯ 

 ขอ 12. ชมรมฯจะบรหิารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคโดยคณะกรรมการบริหารงาน
คณะหนึ่งประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบยีน ประชาสัมพันธ
และกรรมการอีกจํานวนหนึง่ รวมแลวไมนอยกวา 22 คน แตไมเกิน 28 คน ทั้งนี้ใหกรรมการฝาย
ผูปกครองมีสัดสวนมากกวากรรมการฝายวิทยาลัยอยางนอย 3 : 2 หรืออยางมากไมเกิน 2 : 1  
 ขอ 13. กรรมการทกตําแหนง มีสิทธิตั้งกรรมการผูชวยซ่ึงเปนสมาชิกของชมรมฯไดตาม
ความจําเปน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ 14. คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงมีวาระคราวละ 2 ปการศึกษา แตตองไม
ติดตอกันเกิน 2 วาระ โดยคณะกรรมการชุดเดิมเมื่อหมดวาระมีหนาที่ดาํเนินการสรรหา
คณะกรรมการชุดใหมเขามารับหนาที่แทนภายในภาคเรียนที่1 ขั้นตอนการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารชุดเดิมที่จะหมดวาระมีกําหนดไวในขอ 25 
 ขอ 15. คณะกรรมารบริหารมีหนาที่ในการวางนโยบายและกฏระเบยีบการปฏิบัติงานใดๆ
ตามแตจะเหน็สมควร และมอํีานาจแตงตั้งกรรมการประจํากิจกรรมนั้นๆเพื่อบริหารงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
 ขอ 16. คณะกรรมการบริหารงานมีหนาที่เชิญและแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิ ผูชํานาญการ ผูมี
อุปการะคุณ หรือคุณูปการ ในดานสงเสริมความกาวหนา และพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ใหเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาได 



 ขอ 17. การประชุมคณะกรรมการบริหารและองคประชุมในการลงมต ิ
      17.1 ตองมีการประชุมอยางนอย 2 เดือนตอ 1 คร้ัง เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของชมรมฯโดยใหเลขานุการประสานงานกับนายทะเบยีนของชมรมฯเพื่อแจง
ระเบียบวาระการประชุมและสงเอกสารประกอบการประชุม ใหคณะกรรมการบริหารไดอาน
ลวงหนาอยางนอย 3 วนักอนการประชุม 
  17.2 ในการออกเสียงลงมติ ตองมีคณะกรรมการบริหารทั้งฝายผูปกครองและฝาย
วิทยาลัยฯ เขารวมประชุมฝายละไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง จึงจะถือเปนองคประชุม และหากการลงมติ
คร้ังใดไดเสยีงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูช้ีขาด 
 ขอ 18.การพนจากตําแหนงในคณะกรรมการบริหารงาน 
      18.1 ออกตามวาระของคณะกรรมการบริหาร หรือลาออกเปนลายลักษณอักษร 
      18.2 ขาดประชุมเกิน 3 คร้ัง โดยที่ประชุมไมไดรับทราบเหตุผลอันสมควร 
      18.3 ออกตามหมวดที่ 3 ขอที่ 11 
 ขอ 19. หากตําแหนงกรรมการบริหารวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ 
      19.1 ใหเปนหนาที่ประธานชมรมฯ พิจารณาแตงตั้งสมาชิกสามัญผูหนึ่งผูใดเขา
รวมดํารงตําแหนงแทน  
      19.2 กรณีที่ประธานวางลงใหรองประธานคนที่ 1 ขึ้นดํารงตําแหนงประธานและมี
อํานาจแตงตั้งสมาชิกสามัญผูหนึ่งผูใดเขามาดํารงตําแหนงรองประธานแทนตนได 
     19.3 กรณีที่วางลงทั้งตําแหนงประธานและรองประธานคนที่1 ใหผูอํานวยการ
วิทยาลัยฯซึ่งเปนรองประธานคนที่2 ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงประธานจนกวาจะถึง
กําหนดการสรรหาประธานชมรมฯคนใหมในวนัประชุมใหญสามัญประจําป 
 ขอ 20.คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปหลังเปดภาคเรียน
ท่ี 1 ไปแลวไมเกิน 60 วัน เพื่อ 
     20.1 รายงานการดําเนินกิจกรรมในปที่ผานมา 
      20.2 รายงานงบดุลการเงินในปที่ผานมา 
      20.3 ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหมเขามาบริหารงานแทนชุดที่กําลังจะ
หมดวาระ 
      20.4 สรรหาและแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําปและกิจกรรมอื่นๆโดยให
เลขานุการชมรมฯประสานงานกับนายทะเบียนชมรมฯเพื่อแจงระเบียบวาระการประชุม และสง
เอกสารประกอบการประชมุใหสมาชิกไดอานลวงหนาอยางนอย 7 วนักอนการประชุม 
 ขอ 21. การจัดที่นั่งเพื่อการประชุมใหญ ตองแบงที่นั่งเปนแถวตอนใหผูปกครองแยกนั่ง
ตามแผนกของนักเรียน-นักศกึษา โดยไมนัง่ปะปนกนั และแตงตั้งกรรมการนับคะแนน 5 คน ไว
ลวงหนากอนการประชุมใหญ เพื่อเปนเจาหนาที่นับคะแนน 4 คน และผูสรุปผลคะแนน 1 คน 
 ขอ 22. ในการประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญทุกครั้ง ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 200 คน จึงจะถือเปนครบองคประชุม หาก



การประชุมมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมดไมถึง 200 คน ใหมีการเชิญประชุมครั้งที่ 2 และหากการประชุม
คร้ังที่ 2 มีจํานวนสมาชิกทั้งหมดไมถึง 200 คน ก็ใหถือเปนองคประชมุ และการลงมติในเรื่องทั่วไป
ใหถือเสียงขางมากในที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมเปนผูช้ีขาด 
 ขอ 23. ถาการประชุมใหญสามัญในครั้งแรกมีสมาชิกเขารวมไมครบองคประชุมให
เลขานุการนัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเวลาลวงไปแลวไมนอยกวา 15 วัน แตไมเกิน 30 วนั นับแตวัน
ประชุมครั้งแรกที่มีสมาชิกเขารวมไมครบองคประชุมและการประชุมครั้งที่ 2 นี้ ถาสมาชิกเขารวม
นอยกวาองคประชุมที่กําหนดไวในขอ 22 หามมิใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับใดๆทั้งสิ้น 
 ขอ 24. ในการประชุมใหญวสิามัญ อันเนื่องมาจากขอ 10.5 แหงขอบังคบันี้ ถาในวนันดั
ประชุมมสีมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 22 ใหถือวาหนังสือเรียกรองขอเปก
ประชุมใหญวสิามัญดังกลาวเปนอันพนไป ไมตองเรียกประชุมใหม 
 ขอ 25. การสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหมแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ 
      25.1 ตองดําเนนิการสรรหาในวันประชุมใหญสามัญประจําปเทานั้น 
      25.2 ใหสมาชกิเสนอชื่อตนเองหรือช่ือผูที่ตนเห็นเหมาะสม จํานวน 3 คน ขึ้นไป
แตละคนมีสมาชิกยกมือรับรองไมนอยกวา 3 คน จากนัน้ผูไดรับการเสนอชื่อตองแสดงวิสัยทัศนตอ
ที่ประชุมคณะคนละ 3 -10 นาที เพื่อใหสมาชิกที่ประชุมใหญพิจารณาลงคะแนน บุคคลที่ไดคะแนน
เสียงมากที่สุดจะไดรับตําแหนงประธานชมรมฯ บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหเปนรอง
ประธานคนที่ 1 และผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจจาก
ผูอํานวยการจะเปนรองประธานคนที่ 2 โดยตําแหนง 
       25.3 ใหประธานชมรมฯเปนตัวแทนของที่ประชุมใหญ แตงตั้งสมาชิกสามัญครบ
ทุกแผนกวิชาชางทั้งฝายผูปกครองและอาจารย ใหเขาเปนกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อดํารง
ตําแหนงตามขอ 12   
 
 

หมวดที่ 5 
การเงินของชมรมฯ 

 ขอ 26. เงินรายไดของชมรมฯใหฝากไวในนามของชมรมฯ เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินไว
เพื่อความสะดวกแกการใชจายกิจกรรมประจําปกตไิมเกนิ 3,000 บาท การสั่งจายเงินจากธนาคาร
ตองมีช่ือ 2 ใน 3 คือ ประธาน หรือผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมฝายหนึ่งและเหรัญญิกอีก
ฝายหนึ่ง พรอมทั้งประทับตราชมรมฯจึงจะใชได 
 ขอ 27.ประธานหรือผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มีอํานาจสั่งจายเงินเพื่อกจิกรรม
ชมรมฯตามวตัถุประสงคไดคราวละไมเกิน 5,000 บาท(หาพนับาท)หรือเดือนหนึง่จายไดไมเกนิ 
10,000 บาท(หนึ่งหมืน่บาท) ประธานหรอืผูอํานวยการวิทยาลัยฯถาสั่งจายเงินเกินกวาที่กําหนด
ขางตน ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกอน 



 ขอ 28. เหรัญญิกตองจัดทําบัญชีทรัพยสินและการเงินของชมรมฯใหเรียบรอยถูกตองตาม
หลักบัญชี และใหผูตรวจสอบบัญชีไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญ ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองตามกฏหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและรับทราบกอนนําเขาที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปตอไป 

 
หมวดที่ 6  

การแกไขขอบงัคับและการเลิกชมรมฯ 

 ขอ 29. การแกไขขอบังคับของชมรมฯกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญดวยเสียงไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของที่ประชมุสามัญในการประชุมนั้น  และการเลิกชมรมฯตองมีเสียงขางมากไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญในทีป่ระชุม 
 ขอ 30. เมื่อชมรมฯตองเลิกไมวาโดยมติของที่ประชุมหรือประการใดกต็ามใหทรัพยสิน
ของชมรมฯที่เหลืออยูหลังจากชําระบัญชีแลว ตกเปนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เพื่อเปน
ประโยชนของวิทยาลัยฯ 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 ขอบังคับของชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ฉบบัปรบัปรุง คร้ังท่ี 1 ป 
พ.ศ. 2548 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป(วันประชุมใหญสามัญ ป 
48) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา  2552 - 2554 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม 

1.    นายบุญเลศิ  หาวหาญ ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
2.    นายอรัญ  พวงพันธ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    
3.    มนัส  อาจองค  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร   
4.    ปญญชาติ  วงษปญญา  ผูอํานวยการฝายความรวมมอื 
5.    มงคล  ธุระ  หัวหนาแผนกทะเบียน 
6.    ศักดา  คลายจินดา หัวหนาแผนกการเงิน   
7.    เพิ่มศักดิ ์  เปานิล  ผูกอตั้งชมรม 
 
คณะกรรมการบริหารชมรม 

  1.    ธนพันธ  ศิริโยธิพันธุ ประธานชมรมฯ 
  2.    บรรเลง  ตั้งโภคานนท รองประธานชมรมฯฝายบริหาร(รองผูอํานวยการ) 
  3.    ขวัญชนก  ไตรเชษฐภาดา รองประธานชมรมฝายกิจกรรม 
  4.    สมศักดิ์  ไชยเวช  รองประธานชมรมฝายเครือขายผูปกครอง 
  5.    ขวัญลดา  แบนถ ี  เลขานุการ 
  6     เอมอมร  มะโนปง เหรัญญิก 
  7.    ธนเดช  มารักษ  นายทะเบียน 
  8.    ชวลิต  นุชนารถ ปฏิคม (แผนกชางกลโรงงาน) 
  9.    เชิดชัย  ทิพยวารีวงศ ประชาสัมพันธ (แผนกสถาปตยกรรม) 
10.    ธัญญรัตน  เมืองโสม กรรมการฝายกิจกรรม 
11.    กมลฉัตร     อินทรทอง กรรมการฝายกิจกรรม 
12.    ชูศักดิ ์  พุกกะพันธุ กรรมการฝายกิจกรรม (แผนกอิเล็กทรอนิกส) 
13.    จรินทร  ถนอมรูป กรรมการฝายเครือขายฯ 
14.    ประยุทธ   ทับทิมศรี กรรมการฝายเครือขายฯ (แผนกโลหะการ) 
15.    กติกา  ปลูกคํา  กรรมการฝายเลขานุการ 
16.    ทัศนีย  มหายศ  กรรมการฝายเลขานุการ 
17.    ญาณี  ทําบุญ  กรรมการเหรญัญิก (แผนกกอสราง) 
18.    นาวิน  จักขุเรือง กรรมการฝายนายทะเบียน (แผนกชางยนต) 
19.    สาคร  แสนคํา  กรรมการฝายนายทะเบียน (แผนกแมคคาทรอนิกส) 
20.    กิตต ิ  กาฬภักด ี กรรมการฝายปฏิคม 



21.    นายประพันธ ตุยดง  กรรมการฝายปฏิคม 
22.    ชํานาญ  ไชยวงศ  กรรมการฝายปฏิคม 
23.    จุฑากรณ  สัมปชัญญสถิตย กรรมกามฝาย  IT (แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
24.    สุพรรณ  แกวฝน  กรรมการฝายคอมพิวเตอร (แผนกไฟฟา) 
25.    พิทยา  กุลชนะพงศธร กรรมการฝายคอมพิวเตอร (แผนกอิเล็กทรอนิกส)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายบุญเลิศ    หาวหาญ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

นายอรัญ    พวงพันธุ 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นายมนัส    อาจองค 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายปญญชาติ    วงษปญญา 
รองผูอํานวยการฝายวางแผน 

และความรวมมือ 

นายเพิ่มศักดิ์    เปานิล 
ผูกอต้ังชมรม 

นายศักดา    คลายจินดา 
หัวหนาแผนกการเงิน 

นายมงคล    ธุระ 
หัวหนาแผนกทะเบียน 



คณะกรรมการบรหิาร 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

นางธนพันธ    ศิริโยธิพันธุ 
ประธานชมรมฯ 

นายบรรเลง    ต้ังโภคานนท 
รองประธาน 

นางขวัญชนก    ไตรเชษฐภาดา 
รองประธาน 

ขวัญลดา เอมอมร ธนเดช ชวลิต เชิดชัย 

ธัญญรัตน กมลฉัตร ชูศักดิ์ ประยุทธ กิติกา 

นาสมศักดิ์    ไชยเวช 
รองประธาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทัศนีย ญาณี กิตติ ประพันธ ชํานาญ 

จุฑากรณ สุพรรณ จรินทร นาวิน สาคร 

พิทยา 


