
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๑๑๑/๒๕๖๐

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมผูปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
…………………………………………………………………………………………

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาไดดําเนินการตามโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรโรงเรียนทุกคน  รวมท้ังผูปกครองนักเรียน  ท่ีจะประสานความรวมมือกัน
ระหวางบานและโรงเรียน  โรงเรียนจึงจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันอาทิตย ท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน   ดังนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางสาวอรุณศรี       เงินเสือ                       ประธานกรรมการ
๒. นายทรงภรต ภูกร รองประธานกรรมการ
๒. นายนุกูล อํ่าอวม รองประธานกรรมการ
๓. นางโสพิศ               เทศสลุด รองประธานกรรมการ
๔. นางสาววิไล             ออนตานา รองประธานกรรมการ
๖. นายดิเรก ทองหนัก กรรมการ
๗. นางรัตนา แกววงศ กรรมการ
๘. นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ กรรมการ
๙. นางสมศรี               แซเลา                        กรรมการ
๑๐.นายบุญสง เทียนคํา กรรมการและเลขานุการ
๑๑ .นางสินีนาฏ            คชนิล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาท่ีใหคําแนะนํา  เปนท่ีปรึกษา  และแกปญหา ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี
๑. นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ประธานกรรมการ
๒. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห รองประธานกรรมการ



๒
๓. นางรัชนี พรมชู กรรมการ
๔. นางฟองรัตน           เรือนกอน กรรมการ
๕. ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว กรรมการ
๖. วาท่ี ร.ต.นิทัศน        คําทา กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี๑. ดูแลความสะอาดอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนและจัดเกาอ้ีในหอประชุม

๓. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ
๑. นางรัตนา แกววงศ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทรัตน แซเฮง รองประธานกรรมการ
๓.นางสาวทิวาพร        อ่ัวหงวน กรรมการ
๔. นางกุหลาบ             ลอยเวหา                    กรรมการ
๕.นางดวงพร เพชรบัว กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี๑. อํานวยความสะดวกในการเบิก-จาย และรับหลักฐานการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา
๔. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

๑. นางภารณี เสนีวงศ  ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
๒. นายเสรณีย เสนีวงศ  ณ อยุธยา กรรมการ
๓. นายพันธพงษ อินทรวิเศษ                  กรรมการ
มีหนาท่ี๑. ประกาศประชาสัมพันธการดําเนินการประชุมผูปกครอง

๒. เปนพิธีกรในการดําเนินการประชุมในหองโสตทัศนศึกษา
๓. บันทึกภาพกิจกรรม และเผยแพรขาวสารสูชุมชน
๔. นําเสนอวีดีทัศนประชาสัมพันธโรงเรียน

๕. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ
๑. นายวิเชียร              หลําประเสริฐ              ประธานกรรมการ
๒. นายเอกกมล เรืองเดช กรรมการ
๓. นายธีระยุทธ อินไชย กรรมการ
๔. นายปริญ                สวนทองสุข กรรมการ
๕.. นายคุณกร              สนองวงศ กรรมการ
๖.นายสุรเชษฐ แสงอาทิตย กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี ๑.จัดเตรียมและสํารวจความพรอม ดานโปรเจคเตอร และคอมพิวเตอร ทุกหองเรียน
๒.ดําเนินการถายทอดสดการประชุมผูปกครองจากหอประชุมไปยังหองเรียน ม.๑ และ ม.๒



๓
๖. คณะกรรมการฝายอาหาร และน้ําดื่ม

๑. นางสาวจารุ ขาวเฟองยนต ประธานกรรมการ
๒. นายวีรชัย วานิชยสกุล กรรมการ
๓. นายสมเกียรติ ถาวร กรรมการ
๔. นางปยณัฐ              มาทวม กรรมการ
๕. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ กรรมการ
๖. นางเจียรนัย             สืบคํา กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ีจัดสวัสดิการ  เครื่องดื่ม สําหรับผูปกครอง อาหารกลางวันสําหรับครู
๗ คณะกรรมการรับรายงานตัวผูปกครอง

๑. นางสาวธัญญาเรศ เรในไพร นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒. นางสาวพิมพทอง พัฒนาประพันธ นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๓. นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เมา นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู     กรรมการ
๔.นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรกมาร
๕. นางสาวมาณิตา พรรณนา นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๖.นายจิระเดช เขาคํา นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๗. นายธนิต จิตตรงซวน นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๘. นางสาวรัฐภรณ ภูฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๙. นางสาวจุฑาณัฐ ตีพัดดี นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๐. นางสาวฤทัยรัตน ราชแวง นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๑. นางสาวเบญจรัตน ขวัญคง นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๒. นางสาวศุภิสรา จันทรเพ็ง นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๓.นางสาวปยวรรณ กาจัก นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๔. นายสันติสัข เพ็งสวาง นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๕. นางสาวนิศารัตน เจกชํานาญ นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๖. นางสาวเพ็ญพิชญา จันทรกระจาง นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๗. นางสาวพนิดา ซุมพุดซา นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๘. นายพัชรพล สายนวล นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๙. นางสาวภาวินี คํามณี นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ

มีหนาท่ีรับรายงานตัวผูปกครองนักเรียน และแจกน้ําดื่ม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.



๔
๘. คณะกรรมการฝายจัดระเบียบจราจร

๑. นายบุญสง เทียนคํา ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงไกร         พิชยัพันธ กรรมการ
๓. นายตะวัน              หลออินทร กรรมการ
๔. นายสิทธิชัย            เขียวออน กรรมการ
๕. นายปญญา            ลาภสมทบ กรรมการ

มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกระบบการจราจร  และการจอดรถ

๙. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมเอกสาร ประเมิน และสรุปผลการประชุมผูปกครอง
๑. นายบุญสง เทียนคํา ประธานกรรมการ
๒. นางอําพร               สินมา รองประธานกรรมการ
๓. นางประภาพรรณ      พรมสาร กรรมการ
๔ นางสาวสุชาวดี         พิมหานาม กรรมการ
๕. นางสินีนาฏ             คชนิล กรรมการและเลขานุการ
๖. นายธราธร              สุขะอาคม                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ีรวบรวมเอกสาร  สรุปผลการประชุม ของแตละหองเรียน เปนรูปเลมของระดับชั้น
๑๐. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพบผูปกครอง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๑.๑ ๑๔๐๓ ๑. วาท่ี ร.ต.นิทัศน   คําทา
ม.๑.๒ ๑๔๐๔ ๑. นางวาสนา         ประวันนา
ม.๑.๓ ๑๔๐๕ ๑. นางสาวลักษณา เยาวสังข
ม.๑.๔ ๑๔๐๖ ๑. นางประภาพรรณ  พรมสาร
ม.๑.๕ ๑๔๐๗ ๑. นายไพบูลย        อมรประภา
ม.๑.๖ ๑๔๐๘ ๑. นางผกากรอง      พินิจ ๒.นางสมพร          ศรีพูล
ม.๑.๗ ๑๔๐๙ ๑..นายชาติ            ถาวร ๒. นายเฉลิมชัย       ขําแกว
ม.๑.๘ ๑๔๑๐ ๑. นางนาตฤดี     สุขสินธารานนท ๒. นางเมธินี           กานคูณ
ม.๑.๙ ๑๔๑๑ ๑.นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน ๒. นางสาวบุญมา     บุญเลิศ
ม.๑.๑๐ ๑๔๑๒ ๑. .นายวีรชัย         ปอแกว ๒. นางสาวพรสุดา    สีหะวงษ
ผูประสานงาน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑. นางอําพร สินมา ๒. นางกมลสรวง  คนเฉียบ

๓. นางสุภาพ   อมรประภา ๔. นางสาวสาคร  อยูนุย



๕
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๒.๑ ๑๓๐๓ ๑. นางวิไลลักษณ งานสลุง
ม.๒.๒ ๑๓๐๔ ๑.นางสุรีย             ศิริรัตน ๒.นางอนุสา         ปนเนตร
ม.๒.๓ ๑๓๐๕ ๑. นางแนงนอย        ทองนอย. ๒. นายธีระยุทธ      อินไชย
ม.๒.๔ ๑๓๐๖ ๑. นางสินีนาฏ          คชนิล ๒. นายสมนึก         ใยศิลป
ม.๒.๕ ๑๓๐๗ ๑.นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง ๒. นางฟองรัตน     เรือนกอน
ม.๒.๖ ๑๓๐๘ ๑. นางนงคราญ         เอ่ียมบาง
ม.๒.๗ ๑๓๐๙ ๑. นางสาวกัลยา     พ่ึงพาณิชยกุล
ม.๒.๘ ๑๓๑๐ ๑.นายณรงค            จันทุดม ๒. นางสาวภัทรินทร สังขทอง
ม.๒.๙ ๑๓๑๑ ๑.นางจารุวรรณ  เดชคุม ๒. นางพนัชกร          มีศาสตร
ม.๒.๑๐ ๑๓๑๒ ๑.นายอัคคเดช           เผือกทอง ๒. นางสาวสุชาวดี    พิมหานาม
ผูประสานงาน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑. นายวรวิทย  ไชยม่ิง ๒. นางสุรภา    จันทรเปลง

๓.นางอโณณา   บุญโสภา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๓.๑ ๑๒๐๔ ๑.นายธีรพงษ            นวลดอน
ม.๓.๒ ๑๒๐๕ ๑.นางบุษราภรณ       บุญวังแร ๒. นายสิรวิุฒิ  ชุนนะวรรณ
ม.๓.๓ ๑๒๐๖ ๑. นางสวาท         สิริพัฒนา ๒.นางแววตา ไกรสีหกาจ
ม.๓.๔ ๑๒๐๗ ๑.วาท่ี ร.ต.เสรณีย  เสนีวงศ ณ อยุธยา๒ นางสาวสุทธิดา    เพ็ชรเอม
ม.๓.๕ ๑๒๐๘ ๑. นายธราธร           สุขะอาคม ๒. นางธิติมา    พรามพิทักษ
ม.๓.๖ ๑๒๐๙ ๑. นางทวีสุข         บัวทอง ๒.นางสาวแววมยุรา   จันทรสง
ม.๓.๗ ๑๒๑๐ ๑. นางพนิตนาฏ     รัตนพนิต ๒. นางปทมา          ดะรีพัตร
ม.๓.๘ ๑๒๑๑ ๑. นางนุศรา         จันทรสละ
ม.๓.๙ ๑๒๑๒ ๑. นางจุฑาทิพย      ยงพาณิชย ๒. นางชลธิชา           วรภู
ม.๓.๑๐ ๑๓๑๓ ๑. นายพิทักษ            โพธิ์ทอง ๒. นางรัชน ี          พรมชู

ผูประสานงาน   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑.นางกรรณิกา  กระแสสินธ ๒. นางสุพรรณ  วงศาโรจน



๖
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๔.๑ ๓๓๐๖ ๑. นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย ๒.นางพรทิพย       บัวเขียว
ม.๔.๒ ๓๓๐๕ ๑. นางดารารัตน มะอิ ๒. นางพยอม        คุมฉาย
ม.๔.๓ ๓๓๐๔ ๑. นางกาญจนา  จันทรสุคนธ ๒. นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ
ม.๔.๔ ๓๓๐๓ ๑. นางดวงเดือน    เรงเจริญ ๒.นางสาวบุศรินทรพิมพล
ม.๔.๕ ๓๓๐๒ ๑.นางชลปรียา     สวนทวี ๒. นางสาวสาวิตรี        ขาวทรงธรรม
ม.๔.๖ ๓๓๐๑ ๑. นางรุงรวี         อภิชาตธิํารง ๒.นางจุฑามาศ      เก้ือกูลวงศ

ผูประสานงาน   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑. นายสันติพร    ภูพงษ ๒. นางสาวยุพิน  คงคอน
๓. นายปฏิวัติ วิจารณปรีชา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๕.๑ ๓๕๐๗ ๑. นางอิสริยา        ณ  พัทลุง ๒ นายสุพัตรคัชมาตย
ม.๕.๒ ๓๔๐๗ ๑. นายสมนึก         เกิดเนตร ๒. นางสาวปรางคทราย อุดดวง
ม.๕.๓ ๓๔๐๖ ๑. นายเอกกมล      เรืองเดช ๒. นางปาริชาติ          สิทธิ
ม.๕.๔ ๓๔๐๕ ๑ .นายสงบ ดุษฎีธัญกุล ๒. นางสาวปรารถนา   หอมลา
ม.๕.๕ ๓๔๐๔ ๑. นายสุรสิทธิ์          คําภีรทัศน ๒. นางณัชภัทร       วงศจีน
ม.๕.๖ ๓๔๐๓ ๑. นายคนอง          ทองเมือง ๒. นางสมจิต            ทองเมือง

ผูประสานงาน   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑. นายพันธพงษอินทรวิเศษ ๒. นางจินดา   คันธัพ
๓. นางอุษา      กอบกิจ



๗
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖

ช้ัน หอง ครูท่ีปรึกษา
ม.๖.๑ ๓๕๐๖ ๑.นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอาง ๒ .นายสมชาย       สายสวาสดิ์
ม.๖.๒ ๓๕๐๕ ๑.นางสุรีรัตน        ขาวเอ่ียม ๒.นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง
ม.๖.๓ ๓๕๐๔ ๑.นางวรรณเพ็ญ    เชื้อสิงห ๒. นายสุรเชษฐ        แสงอาทิตย
ม.๖.๔ ๓๕๐๓ ๑. นางจิณหญภัค   ประเสริฐศักดิ์ ๒. นางนงนุช           วิริยานุกูล
ม.๖.๕ ๓๕๐๒ ๑. นายอดิเทพ       กรีแสง ๒. นายวิเชียร หลําประเสริฐ
ม.๖.๖ ๓๕๐๑ ๑. นายไพโรจน      สิริพัฒนา ๒. นางสาวบงกชรศัม  จันทรวงศ

ผูประสานงาน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖๑. นางศจีลักษณ  พงศสุภา ๒. นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค

หนาท่ี ๑. ครูท่ีปรึกษาระดับชั้น ม.๑-๒ รวมประชุมผูปกครอง ในหองเรียน โดยเปดโปรเจคเตอรรับฟงการ
ถายทอดสดจากหอประชุม ตั้งแตเวลา เวลา ๐๘.๔๕ น.

๒. ครูท่ีปรึกษาระดับชั้น ม.๓ และ ม.๔ - ๖. รวมประชุมผูปกครองในหอประชุม
ตั้งแตเวลา ๐๘.๔๕ น. และ ๑๒.๔๕ น. และพบผูปกครองในชั้นเรียน

๓. แจงผลการเรียน  พฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบและจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
ใหกับผูปกครอง

ใหผูท่ีไดรับมอบหมาย  ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีแกทางราชการ

สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


