
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖ 
ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

_____________________ 
 

 ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมย์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน   
ที่จะประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนตามวันและเวลา ดังนี้ 

- ระดับชั้น ม. ๑ และ ม. ๔  วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
- ระดับชั้น ม. ๒ และ ม. ๕  วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
- ระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ๑.  นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
          ๒.  นายนุกูล            อ่ าอ่วม           รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางโสพิศ            เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
          ๔.  นางสาววิไล         อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
 ๕.  นายดิเรก           ทองหนัก กรรมการ 

๖.  นางสุดาภรณ ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๗.  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
๘.  นางสมศรี           แซ่เล้า  กรรมการ 
๙.  นายบุญส่ง          เทียนค า  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสินีนาฏ         คชนิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 

มีหน้ำที ่ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 
 ๑. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
 



 
 

 ๔. นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
 ๕. นายอัคคเดช  เผือกทอง  กรรมการ 
 ๖. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
 ๗. นายชัยรัตน์  อ่ าพูล   กรรมการ 
 ๘. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 ๙. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ ค าทา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ดูแลความสะอาดอาคารเรียนและจัดเก้าอ้ีหอประชุมจัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธูปเทียน ดอกไม้ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 ๑. นางดวงพร  เพ็ชรบัว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางธิติมา  พรามพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 
 ๔. นางชลธิชา  วรภ ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง   กรรมการ 
 ๖. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน   กรรมการ 
 ๗. นางกุหลาบ  ลอยเวหา  กรรมการ 
 ๘. นางสาวธาริณ ี เบญจมาศ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวพิชชาภัค   กันอินทร์  กรรมการ 
 ๑๐. นางพยอม  คุ้มฉาย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่๑. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือมอบให้ครูที่ปรึกษา  
                         ด าเนินการจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

๒. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา/เบ็ดเตล็ดบ ารุง เพ่ือมอบให้ครูที่ปรึกษา  
              ด าเนินการจ่ายให้ผู้ปกครอง 

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ 
 ๑. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวีรชัย  วานิชยสกุล  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุทธิดา เพชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่พิธีกรพิธีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบันทึกภาพ 
 

๕.  งำนประชำสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ 
๑. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ 
มีหน้ำที ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

 

 
 
 
 



 
 
๖. งำนโสตทัศนศึกษำ 
 ๑. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์ 
 ๒. นายวิเชียร  หล าประเสริฐ 
 ๓. นายคุณกร  สนองวงศ์ 

มีหน้ำที ่อ านวยความสะดวกแสง สี เสียงและดูแลควบคุมการใช้งานตลอดกิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร และน้ ำดื่ม 
 ๑. นางสมศรี  แซ่เล้า   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 
 ๓. นางปิยณัฐ  มาท้วม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการ 
 ๕. นางนาตฤด ี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่จัดสวัสดิการเครื่องดื่มส าหรับผู้ปกครอง อาหารกลางวันส าหรับครู 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดระเบียบจรำจร 
 ๑. นายบุญส่ง  เทียนค า   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. นายวรวิทย ์  ไชยมิ่ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกในการจราจร และการจอดรถ 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำรและสรุปผลกำรประชุมผู้ปกครอง 
 ๑ นางอ าพร  สินมา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสินีนาฏ  คชนิล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุรีย ์  ศิริรัตน์  กรรมการ 
 ๔. นายธราธร  สุขะอาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ รวบรวมเอกสารสรุปผลการประชุมของแต่ละห้องเรียนเป็นรูปเล่มของระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐. คณะกรรมกำรด ำเนินกจิกรรมพบผู้ปกครอง 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๑.๑ ๑๔๐๓ ๑.นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  ๒. นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 

ม.๑.๒ ๑๔๐๔ ๑.นางสินีนาฏ  คชนิล  ๒. นางสาวศศิวิมล  ม่วงทิม 

ม.๑.๓ ๑๔๐๕ ๑.นายสมนึก  เกิดเนตร  ๒.นายปรัชญาวัฒน์  ปิ่นเกตุ 

ม.๑.๔ ๑๔๐๖ ๑.นางผกากรอง  พินิจ  ๒.นายชัยรัตน์  อ่ าพูล   

ม.๑.๕ ๑๔๐๗ ๑.นายชาติ  ถาวร  ๒. นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 

ม.๑.๖ ๑๔๐๘ ๑.นางประภาพรรณ  พรมสาร  ๒.นางสาวสธุาสินี ฟองจางวาง ๓.นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล 

ม.๑.๗ ๑๔๐๙ ๑.นายไพบูลย์  อมรประภา  ๒.นางสาวพิมพ์พิชชา  พุ่มนอก  ๓.นายวิษณุ  ทิศวงศ์ 

ม.๑.๘ ๑๔๑๐ ๑.นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  ๒.นางสาวปิยพร  ผิวสุพรรณ 

ม.๑.๙ ๑๔๑๑ ๑.นางสาวลักษณา  เยาวสังข์   ๒.นางสาวปัทมา  ศรีอินทร์ 

ม.๑.๑๐ ๑๔๑๒ ๑.นางดวงเดือน  กิติประสาท   ๒.นางสาวพิชชาภัค  กันอินทร์ 

ม.๑.๑๑ ๑๓๑๓ ๑.นางกมลสรวง  คนเฉียบ   ๒.นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม 
 

ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ๑.นำงอ ำพร  สินมำ   ๒. นำงแววมยุรำ  จันทร์ส่ง   
                                             ๓.นำงอโนฌำ  บุญโสภำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๒.๑ ๑๓๐๓ ๑.นางวิไลลักษณ์  งานสลุง  ๒.นางสุรีย์ ศิริรัตน์ 

ม.๒.๒ ๑๓๐๔ ๑.นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ๒.นายธีระยุทธ  อินไชย 

ม.๒.๓ ๑๓๐๕ ๑.นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  ๒.นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ์ 

ม.๒.๔ ๑๓๐๖ ๑.นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง  ๒.นางดวงเดือน  เร่งเจริญ 

ม.๒.๕ ๑๓๐๗ ๑.นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล  ๒.นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา 

ม.๒.๖ ๑๓๐๘ ๑.นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม  ๒.นางสาวธัญญ์กมน  โพธิ์พันธ์ ๓.นายพันธวัฒน์  ศิลารักษ์ 

ม.๒.๗ ๑๓๐๙ ๑.นางพนัชกร  มีศาสตร์ ๒.นางสาวกรรณิการ์  บัวทุม  ๓.นางสาวนงนุช  จันทวาศ 

ม.๒.๘ ๑๓๑๐ ๑.นายอัคคเดช  เผือกทอง  ๒.นายณรงค์  จันทุดม   

ม.๒.๙ ๑๓๑๑ ๑.นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิณ ๒.นายสิทธิชัย  สิงห์เทพ  

ม.๒.๑๐ ๑๓๑๒ ๑.นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง  ๒.นางสาวบุษกร  พรหมศรี  ๓.นางสาวอาภาพร  ศีรีวัน 
 

ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   ๑.นำยสมนึก  ใยศิลป์  ๒. นำงสุภำพ  อมรประภำ 
 

 
 



 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๓.๑ ๓๓๐๖ ๑.นายธีรพงษ์  นวลด่อน ๒.นางเจียรนัย  สืบค า 

ม.๓.๒ ๑๒๐๔ ๑.นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม ๒.นางสาวมณี  แซ่ท่อ   

ม.๓.๓ ๑๒๐๕ ๑.นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  ๒.นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  

ม.๓.๔ ๑๒๐๖ ๑.นางชลธิชา  วรภ ู๒.นางวาสนา  ประวันนา 

ม.๓.๕ ๑๒๐๗ ๑.นางนุศรา จันทร์สละ  ๒.นางสาวปรารถนา  หอมลา 

ม.๓.๖ ๑๒๐๘ ๑.นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  ๒.นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร์ 

ม.๓.๗ ๑๒๐๙ ๑.นางสวาท  สิริพัฒนา ๒.นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด 

ม.๓.๘ ๑๒๑๐ ๑.นายธราธร  สุขะอาคม  ๒.นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 

ม.๓.๙ ๑๒๑๑ ๑.นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ ๒.นางรัชนี  พรมชู   

ม.๓.๑๐ ๑๒๑๒ ๑.นางธิติมา รสดี  ๒.นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์ 
 

ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   ๑.นำยพิทักษ์  โพธิ์ทอง  ๒. นำงสุพรรณ  วงศำโรจน์ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๔.๑ ๓๓๐๕ ๑.นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ ๒.นางรุ่งรวี  อภิชาติธ ารง 

ม.๔.๒ ๓๓๐๔ ๑.นางดารารัตน์  มะอิ  ๒.นางพยอม  คุ้มฉาย 

ม.๔.๓ ๓๓๐๓ ๑.นางชลปรียา  สวนทว ี ๒.นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์   

ม.๔.๔ ๓๓๐๒ ๑.นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ ๒.นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม 

ม.๔.๕ ๓๓๐๑ ๑.นายวิเชียร  หล าประเสริฐ  ๒.นายคนอง  ทองเมือง 
 

ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔   ๑.นำยสันติพร  ภู่พงษ์  ๒. นำงสำวยุพิน  คงคอน 
      

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๕.๑ ๓๕๐๗ ๑.นายนิกร  พันธ์รุณ 

ม.๕.๒ ๓๔๐๗ ๑.นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ๒.นางสมจิต  ทองเมือง 

ม.๕.๓ ๓๔๐๒ ๑.นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ๒.นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ 

ม.๕.๔ ๓๔๐๕ ๑.นางภารณี เสนี วงศ์ ณ อยุธยา ๒.นางปาริชาติ  สิทธ ิ

ม.๕.๕ ๓๔๐๔ ๑.นางณัชภัทร  วงศ์จีน ๒.นางสมพร  ศรีพูล 

ม.๕.๖ ๓๔๐๓ ๑.นายเอกกมล  เรืองเดช  ๒.นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ 

ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕   ๑.นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ๒. นำงอุษำ  กอบกิจ 
     ๓.นำงจินดำ  คันธัพ 

 



 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.๖.๑ ๓๕๐๖ ๑.นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอาง 

ม.๖.๒ ๓๕๐๕ ๑.นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  ๒.นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 

ม.๖.๓ ๓๕๐๔ ๑.นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์ ๒.นางสาวรัตนากร  โพธิ์คง 

ม.๖.๔ ๓๕๐๓ ๑.นางนงนุช  วิริยานุกูล  ๒.นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธุ์ 

ม.๖.๕ ๓๕๐๒ ๑.นายอดิเทพ  กรีแสง  ๒.นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์   

ม.๖.๖ ๓๕๐๑ ๑.นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 

 
ผู้ประสำนงำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖   ๑. นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ  ๒. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ 

มีหน้ำที่ ๑. รับรายงานตัวผู้ปกครอง แจกน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครองและน าผู้ปกครองไปยังห้องเรียน 
  ๒. รับวารสารสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน และคู่มือนักเรียน  

๓. พบผู้ปกครองตามห้องที่ก าหนด ด าเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  
          ๔. แจกแบบรายงานผลการเรียน (ป.พ.6) ใบเสร็จค่าบ ารุงการศึกษาและจ่ายเงิน 
              ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครอง 
 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินโครงกำร 
 ๑. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  ประธานกรรมการ 

๒. นายธราธร  สุขะอาคม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุรีย ์  ศิริรัตน์  กรรมการ   
 ๔. นางสินีนาฏ  คชนิล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 
                     ในการประเมินผลโครงการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

   สั่ง    ณ   วันที่  ๓๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                          
                                                  
                    (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

07.30 – 08.30 น. -ผู้ปกครองนักเรียนรายงานตัวร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 
09.00 – 10.00 น. -ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ฝ่ายบริหารพบผู้ปกครองนักเรียน   

 ณ หอประชุมชินสีห์ 
10.00 – 12.00 น. - ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน 
   - รับแบบรายงานผลการเรียน 
   - เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน 
   - จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
   - ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลนักเรียน 
 


