
 

 
 

คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี ๓๘๖ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

_____________________ 
 

 ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ดําเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  รวมท้ังผู้ปกครองนักเรียน   
ท่ีจะประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนตามวันและเวลา ดังน้ี 

- ระดับชั้น ม.๑ และ ม. ๒.๑-๒.๕  วันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
- ระดับชั้นม. ๒.๖-๒.๑๐ และ ม.๓  วันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
- ระดับชั้นม. ๔-๖  วันอาทิตย์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

๑.คณะกรรมการอํานวยการ 

  

 ๑.  นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
          ๒.  นายนุกูล            อํ่าอ่วม           รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางโสพิศ            เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
          ๔.  นางสาววิไล         อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
 ๕.  นายดิเรก           ทองหนัก กรรมการ 

๖.  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๗.  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
๘.  นางสมศรี           แซ่เล้า  กรรมการ 
๙.  นายบุญส่ง          เทียนคํา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสินีนาฏ         คชนิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 

มีหน้าท่ี ให้คําแนะนํา เป็นท่ีปรึกษา และแก้ปัญหา ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี 
 ๑. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
 ๔. นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
 ๕. นายอัคคเดช  เผือกทอง  กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 



 ๘. นายชัยรัตน์  อํ่าพูล   กรรมการ 
 ๙. นายชวัติพล  แดงเรือ   กรรมการ 
 ๑๐. ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 ๑๑. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์ คําทา     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. ดูแลความสะอาดอาคารเรียนและจัดเก้าอ้ีหอประชุมจัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธูปเทียน ดอกไม้ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๑. นางดวงพร  เพ็ชรบัว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางธิติมา  พรามพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. นางชลธิชา  วรภ ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวบุศรินทร์ พิมพล   กรรมการ 
 ๖. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน   กรรมการ 
 ๗. นางกุหลาบ  ลอยเวหา  กรรมการ 
 ๘. นางสาวธาริณี  เบญจมาศ  กรรมการ 
 ๙. นางพยอม  คุ้มฉาย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. อํานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินและจัดเตรียมใบเสร็จให้ผู้ปกครอง 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 
 ๑. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวีรชัย  วานิชยสกุล  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุทธิดา เพชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี พิธีกรพิธีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบันทึกภาพ 
 
๕.  งานประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ 

๑. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ 
หน้าท่ี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็ปไซต์ของโรงเรียน 
 
๖. งานโสตทัศนศึกษา 
 ๑. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์ 
 ๒. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ 
 ๓. นายคุณกร  สนองวงศ์ 
หน้าท่ี อํานวยความสะดวกแสง สี เสียง 
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และน้ําด่ืม 
 ๑. นางสมศรี  แซ่เล้า   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 
 ๓. นางปิยณัฐ  มาท้วม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการ 
 ๕. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี จัดสวัสดิการเครื่องด่ืมสําหรับผู้ปกครอง อาหารกลางวันสําหรับครู 



๘. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครอง แจกน้ําด่ืมสําหรับผู้ปกครองและนําผู้ปกครองไปยังห้องเรียน 
 วันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคเช้า)  

๑. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภาวิณี คํามณี  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๓. นางสาวปิยะวรรณ กําจัก  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวพิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เม้า  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 วันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคบ่าย)  

๑. นายธนิต  จิตตรงช่วน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นายจิระเดช  เขาคํา  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวมาณิตา พรรณนา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวรัฐภรณ์ ภู่ฤทธิ์  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวจุฑาณัฐ ตีพัดดี  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 วันอาทิตย์ท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. นายพัชรพล  สายนวล  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฤทัยรัตน์ ราชแวง  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวพนิดา ซุ่มพุดซา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๖. นางสาวนิศารัตน์ เจ๊กชํานาญ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๗. นางสาวเพ็ญพิชญา จันทร์กระจ่าง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร 
 ๑. นายบุญส่ง  เทียนคํา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมนึก  ใยศิลป์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายเกรียงไกร  พิชัยพันธ์  กรรมการ 
 ๔. นายตะวัน  หล่ออินทร์  กรรมการ 
 ๕. นายสิทธิชัย  เขียวอ่อน  กรรมการ 
 ๖. นายปัญญา  ลาภสมทบ  กรรมการ 
 ๗. นายประทีป  กันพัน   กรรมการ 
 ๘. นายวรวิทย์  ไชยม่ิง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  อํานวยความสะดวกในการจราจร และการจอดรถ 
 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการประชุมผู้ปกครอง 
 ๑ นางอําพร  สินมา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสินีนาฏ  คชนิล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุรีย ์  ศิริรัตน์  กรรมการ 
 ๔. นายธราธร  สุขะอาคม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  รวบรวมเอกสารสรุปผลการประชุมของแต่ละห้องเรียนเป็นรูปเล่มของระดับชั้น 



 
๑๑. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพบผู้ปกครอง 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 
ม.๑.๑ ๑๔๐๓ ๑.นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
ม.๑.๒ ๑๔๐๔ ๑.นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์ 
ม.๑.๓ ๑๔๐๕ ๑.นายชัยรัตน์  อํ่าพูล  ๒.นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 
ม.๑.๔ ๑๔๐๖ ๑.นางสาววาสนา  ประวันนา  ๒.นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง 
ม.๑.๕ ๑๔๐๗ ๑.นายไพบูลย์  อมรประภา  ๒.นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 
ม.๑.๖ ๑๔๐๘ ๑.นางผกากรอง  พินิจ  ๒.นางสาวสุธาพร  มาน้อย 
ม.๑.๗ ๑๔๐๙ ๑.นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง ๒.นายชาติ  ถาวร 
ม.๑.๘ ๑๔๑๐ ๑.นางประภาพรรณ  พรมสาร  ๒.นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ 
ม.๑.๙ ๑๔๑๑ ๑.นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน  ๒.นางพยอม  คุ้มฉาย 

ม.๑.๑๐ ๑๔๑๒ ๑.นางสาวลักษณา  เยาวสังข์  ๒.นางปาริชาติ  สิทธ ิ
 
 

ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ๑.นางอําพร  สินมา  ๒. นางกมลสรวง  คนเฉียบ 
     ๓.นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 
ม.๒.๑ ๑๓๐๓ ๑.นางวิไลลักษณ์  งานสลุง  ๒.นายจิระเดช  เขาคํา 
ม.๒.๒ ๑๓๐๔ ๑.นางสุรีย์  ศิริรัตน์ 
ม.๒.๓ ๑๓๐๕ ๑.นายธีระยุทธ  อินไชย 
ม.๒.๔ ๑๓๐๖ ๑.นางสินีนาฏ  คชนิล  ๒.นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 
ม.๒.๕ ๑๓๐๗ ๑.นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  ๒.นางสาวปรารถนา  หอมลา 
ม.๒.๖ ๑๓๐๘ ๑.นางนงคราญ  เอ่ียมบาง  ๒.นางสาวมาณิตา  พรรณนา 
ม.๒.๗ ๑๓๐๙ ๑.นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล  ๒. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ 
ม.๒.๘ ๑๓๑๐ ๑.นายณรงค์  จันทุดม  ๒.นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง 
ม.๒.๙ ๑๓๑๑ ๑.นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม  ๒. นางพนัชกร  มีศาสตร์ 

ม.๒.๑๐ ๑๓๑๒ ๑.นางสาวมณี  แซ่ท่อ  ๒.นางสาวบุษกร  พรหมศรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ๑.นายสมนึก  ใยศิลป์  ๒. นางสุภาพ  อมรประภา 
     ๓.นางสมศรี  แซ่เล้า 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 

ม.๓.๑ ๑๒๐๔ ๑.นายธีรพงษ์  นวลด่อน 
ม.๓.๒ ๑๒๐๕ ๑.นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ 
ม.๓.๓ ๑๒๐๖ ๑.นายอัคคเดช  เผือกทอง  ๒.นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม 
ม.๓.๔ ๑๒๐๗ ๑.นางรัชนี  พรมชู  ๒.นายธนิต  จิตตรงซ่วน 
ม.๓.๕ ๑๒๐๘ ๑.นายธราธร  สุขะอาคม  ๒.นางสวาท  สิริพัฒนา 
ม.๓.๖ ๑๒๐๙ ๑.นางทวีสุข  บัวทอง  ๒.นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง 
ม.๓.๗ ๑๒๑๐ ๑.นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  ๒.นายชวัติพล  แดงเรื่อ 
ม.๓.๘ ๑๒๑๑ ๑.นางนุศรา จันทร์สละ  ๒.นางสมจิต  ทองเมือง 
ม.๓.๙ ๑๒๑๒ ๑.นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  ๒.นางชลธิชา  วรภ ู

ม.๓.๑๐ ๑๓๑๓ ๑.พิทักษ์  โพธิ์ทอง 
 

ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ๑.นายวรวิทย์  ไชยม่ิง  ๒. นางสุพรรณ  วงศาโรจน์ 
     ๓.นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 

ม.๔.๑ ๓๓๐๖ ๑.นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ 
ม.๔.๒ ๓๓๐๕ ๑.นางดารารัตน์  มะอิ  ๒.นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ 
ม.๔.๓ ๓๓๐๔ ๑.นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์  ๒.นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ 
ม.๔.๔ ๓๓๐๓ ๑.นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ๑.นางสาวบุศรินทร์  พิมพล 
ม.๔.๕ ๓๓๐๒ ๑.นางชลปรียา  สวนทว ี
ม.๔.๖ ๓๓๐๑ ๑.นางรุ่งรวี  อภิชาตธํารง 

 

ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ๑.นายสันติพร  ภู่พงษ์  ๒. นางสาวยุพิน  คงคอน 
     ๓.นางอโนฌา  บุญโสภา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 

ม.๕.๑ ๓๕๐๗ ๑.นางอิสริยา  ณ  พัทลุง 
ม.๕.๒ ๓๔๐๗ ๑.นายสมนึก  เกิดเนตร   
ม.๕.๓ ๓๔๐๒ ๑.นายเอกกมล  เรืองเดช  ๒.นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุ่ม 
ม.๕.๔ ๓๔๐๕ ๑.นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม 
ม.๕.๕ ๓๔๐๔ ๑.นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์  ๒.นางณัชภัทร  วงศ์จีน 
ม.๕.๖ ๓๔๐๓ ๑.นายคนอง  ทองเมือง 

 
ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ๑.นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ๒. นางอุษา กอบกิจ 
     ๓.นางจินดา  คันธัพ 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชั้น ห้อง ครูท่ีปรึกษา 
ม.๖.๑ ๓๕๐๖ ๑.นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอาง 
ม.๖.๒ ๓๕๐๕ ๑.นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม  ๒.นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง 
ม.๖.๓ ๓๕๐๔ ๑.นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ 
ม.๖.๔ ๓๕๐๓ ๑.นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักด์ิ  ๒.นางนงนุช  วิริยานุกูล 
ม.๖.๕ ๓๕๐๒ ๑.นายอดิเทพ  กรีแสง 
ม.๖.๖ ๓๕๐๑ นายไพโรจน์  สิริพัฒนา 

 
ผู้ประสานงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ๑.นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา ๒. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา 
หน้าท่ี   ๑. ครูท่ีปรึกษารับการแนะนําตัวจากพิธีกรในหอประชุม 
 ๒. พบผู้ปกครองตามห้องท่ีกําหนด 
 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงการ 
 ๑. นายธราธร  สุขะอาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอําพร  สินมา  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประภาพรรณ พรมสาร  กรรมการ 
 ๔. นางสินีนาฏ  คชนิล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นในการประเมินผลโครงการ 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

   สั่ง    ณ   วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                          
                                                  
                    (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
 
 


