
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

_________________________________________________ 

  เพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(6)  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2553) และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา 2562 ดังนี้  

1. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1.1  นายสาคร  กมุทศรี    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.2 นายสุเทพ  พรมมาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก 
  1.3 นายธีรวัฒน์  วันวาสี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
  ๑.๔  นายอชิรพัฒน์  สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข 
  1.4  นายสามารถ  สุทธิดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.5  นายสุริยา  มะโยธี   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  1.6  นายประสิทธิ์  หาญอาษา      รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  1.7  นางบัวเรียว  กิริยา   รองกลุ่มงานบริหารบุคคล 
  1.8  นางธาริณี   นามแสง  รองกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  1.9 นางจีระวรรณ  จันทรพรม  รองกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  1.10  นางสาวอรทัย  พินิจมนตรี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  1.11  นางสาวละอองทราย  พาคำ ครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  ๑.๑2 นางสาวกนกกร  ฐานะดี  ครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 มีหน้าที่  ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดำเนินงานคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ
แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

๑.๑.๑  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าท่ีวางแผน  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ตลอดจนแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้น  ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑  นายสุริยา  มะโยธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๑.๑.๒  นายประสิทธิ์  หาญอาษา      รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๑.๑.๓  นางบัวเรียว  กิริยา  รองกลุ่มงานบริหารบุคคล 
  ๑.๑.๔  นางธาริณี นามแสง  รองกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  ๑.๑.๕ นางจีระวรรณ  จันทรพรม  รองกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 



  ๑.๑.6  นายอรทัย  พินิจมนตรี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  ๑.๑.7 นางสาวละอองทราย  พาคำ ครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  ๑.๑.8 นางสาวกนกกร  ฐานะดี  ครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 มหีนา้ที่ วางแผน  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้น   
2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน 
 
2.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 ครูท่ีปรึกษา   นายยุทธนา  เทพจันทร์ นางสาวกนกกร  ฐานะดี 
 2.1.1 นายอนุรักษ์   โสภา    ประธาน 
 2.1.2 นางไพจิตร     ด้วงทา    รองประธาน 
 2.1.3 นางสมพร  สุนทร    กรรมการ 
 2.1.4 นางสว่าง  กองปราบ   กรรมการ 
 2.1.5  นางนิชัยญา นิชจำนงค์   กรรมการ 
 2.1.6 นายประยงค์ กองทอง    กรรมการ 
 2.1.7 นางสาวชลธิชา   พินธง    เลขานุการ 
2.๒ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/๒ 
 ครูท่ีปรึกษา   นางสาวอนุสรา  สามหมอ  และ นายเพ็งจันทร์  โครตอ่อน 
 ๒.๒.๑นายนคร    ราชวงค์    ประธาน 
 ๒.๒.๒นางละมุล   หอมสมบัติ   รองประธาน 
 ๒.๒.๓นางแรมใจ  งามนัก    เลขานุการ 
 ๒.๒.๔นางบุหงัน  เสียวสุข    กรรมการ 
 ๒.๒.๕นางสีละคอน มะษาเทลาด   กรรมการ 
 ๒.๒.๖นางนภาพร เรืองแก้ว   กรรมการ 
 ๒.๒.๗นางดวง  สาระเสน   กรรมการ 
๒.๓  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/๓ 
 ครูท่ีปรึกษา   นางสาวกิ่งเพชร  วันทอง 
 ๒.๓.๑นายสมาน  ศิริรักษ์    ประธาน 
 ๒.๓.๒นางสาวนรินนภา จิตติราช    รองประธาน 
 ๒.๓.๓ นางพิศมัย ขันทอง    เลขานุการ 
 ๒.๓.๔นายทองอินทร ์ วันทอง    กรรมการ 
 ๒.๓.๕นางมยุรา  สีไพ    กรรมการ 
 ๒.๓.๖นางปอง  คำใบ    กรรมการ 
 ๒.๓.๗นางสุภาพร โยตา    กรรมการ 
 
2.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 ครูท่ีปรึกษา   นายชัยสิทธ์     ศรีเพียแก้ว นางสาวจารุพรรณ  ศรีบุญ 
 2.4.1 นางหัสยา   นวนคำสิงห์   ประธาน 
 2.4.2 นางปิ่นทอง   จันทร์ภูงา   รองประธาน 
 2.4.3 นางอินทร์   ทาโฮม    กรรมการ 



 2.๔.4 นางบุญร่วม   โคตะมะ    กรรมการ 
 2.๔.5  นางจำเนียร   กะละทอง   กรรมการ 
 2.๔.6 นางสมใส  แข็งเขา    กรรมการ 
 2.๔.7 นางสีทอง   ตาลสถิต    เลขานุการ 
2.๕ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 ครูท่ีปรึกษา   นางสาวอภิญญา  น้อยแพง 
 ๒.๕.๑นายจรัส      มุดดีจีน    ประธาน 
 ๒.๕.๒นายประดิษฐ์   ไชยประเทศ   รองประธาน 
 ๒.๕.๓นางสาวสุภาวดี    อู่ประเสริฐ   เลขานุการ 
 ๒.๕.๔นางเหรียญทอง    คำภูแก้ว    กรรมการ 
 ๒.๕.๕นางกฤษณา    วงพันตา    กรรมการ 
 ๒.๕.๖นายต๋อย    ลุนทอง    กรรมการ 
 ๒.๕.๗นางปริญาดา    แก้วประดับ   กรรมการ 
๒.๖  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
 ครูท่ีปรึกษา   นางสาวอมรรัตน์  กะกุลพิมพ์ 
 ๒.๖.๑นายสวน  ปรีชา    ประธาน 
 ๒.๖.๒นางยุพนิ  ปราบพาล   รองประธาน 
 ๒.๖.๓นสงจุฑารัตน ์ พรมสมบัติ   เลขานุการ 
 ๒.๖.๔นายธีรวฒัน ์ คำวงสา    กรรมการ 
 ๒.๖.๕นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ชัย    กรรมการ 
 ๒.๖.๖นางสาวอรอุมา ธรรมเท่ียง   กรรมการ 
 ๒.๖.๗นางเดนซ่า  มูลมาตย์   กรรมการ 
๒.๗ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
 ครูท่ีปรึกษา  นายธเนตร    สูนหอม และนางสาวภธิรา  กุลตังวัฒนา 
 ๒.๗.๑นายวีระ  ใจหาญ    ประธาน 
 ๒.๗.๒นางสาวนุชนาถ จักรสมรชัย   รองประธาน 
 ๒.๗.๓วารุณี  สุพรมอินทร์   กรรมการ 
 ๒.๗.๔นางกันหา  ศรบีุญ    กรรมการ 
 ๒.๗.๕นางนาร ี  คำนึงธรรม   กรรมการ 
 ๒.๗.๖นางหนูแสง คันธี    กรรมการ 
 ๒.๗.๗นายชัยวัฒน ์ สุทธิแพทย์   กรรมการ 
๒.๘คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ครูท่ีปรึกษา  นางสาวอรทัย  พินิจมนตรี และ นางสาวพิไลวรรณ   สีประสม 
 ๒.๘.๑นางสุจิวรรณ บุญเลิศ    ประธาน 
 ๒.๘.๒นายไพรฑูล อาสนาจันทร์   รองประธาน 
 ๒.๘.๓นายวิรัตน ์ วันทอง    เลขานุการ 
 ๒.๘.๔นางลำดวน รัตะนะ    กรรมการ 
 ๒.๘.๕นางสาวเบญจมาศ ถิ่นแก้ว    กรรกการ 
 ๒.๘.๖นางอำพร  มุทตา    กรรมการ 



 ๒.๘.๗นางกองคำ  อุปฮาด    กรรมการ 
๒.๙ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
 ครูท่ีปรึกษา  นายประทีป  ธารีธันยบูรณ์  และ  นางสาวกฤษณา  เครือเพียกุล 
 ๒.๙.๑นางมาลา  สุวรรณผา   ประธาน 
 ๒.๙.๒นางปิ่นทอง แสนคำ    รองประธาน 
 ๒.๙.๓นางชติภา  บัวอาจ    เลขานุการ 
 ๒.๙.๔นายทองคำ ฤทธีนอก   กรรมการ 
 ๒.๙.๕นางแก้วตา ปาธรรมา   กรรมการ 
 ๒.๙.๖นางคำนวย ชาวดร    กรรมการ 
 ๒.๙.๗นางศศิธร  น้องแพง    กรรมการ 
๒.๑๐ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
 ครูท่ีปรึกษา  นายวรพงษ์   วรรณราม  และ นางสาวชติกา กิริยา 
 ๒.๑๐.๑นายศิริชัย ศรเีลา    ประธาน 
 ๒.๑๐.๒นางแสงจันทร ์ พลแก้ว    รองประธาน 
 ๒.๑๐.๓นางดาวรุณี พรริมาร ์   เลขานุการ 
 ๒.๑๐.๔นางปดิวริดา เสียวขุดทด   กรรมการ 
 ๒.๑๐.5นางชบา  นาหนองตูม   กรรมการ 
 2.๑๐.6นางสุวรรณา บานเสน    กรรมการ 
 2.๑๐.7นางณัฐธยาน์ จันสันเทียะ   กรรมการ 
๒.๑๑ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
 ครูท่ีปรึกษา   นางสาวหทัยรัตน์   วิโย และ นางสาววรรณา สาชนะ 
 2.๑๑.1นายพงษ์ศักดิ ์ นวนคำสิงห์   ประธาน 
 2.๑๑.2นายประยงค์ ขันทอง    รองประธาน 
 2.๑๑.3นางวนีา  ปาลี    เลขานุการ 
 2.๑๑.4นางนพิล  โภคาพานิช   กรรมการ 
 2.๑๑.5นางขาว  ติมินทระ   กรรมการ 
 2.๑๑.6นางเต็มใจ รีวงษา    กรรมการ 
 2.๑๑.7นางสาวปราน ี คำใบ    กรรมการ 
๒.๑๒ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 ครูท่ีปรึกษา   นายประทีป  คนเพียรและนางสาวกิ่งกาญจน์  บุตรอินทร์ 
 2.๑๒.1นายสุรเดช รตันติสร้อย   ประธาน 
 2.๑๒.2นางสมภาร   แก้วคำ    รองประธาน 
 2.๑๒.3นางวาสนา วันสี    เลขานุการ 
 2.๑๒.4นางสมบัติ มั่นคง    กรรมการ 
 2.๑๒.5นางพิศมัย เพ็ชรบุรี    กรรมการ 
 2.๑๒.6นางพนิธุนิภา หลวงสี    กรรมการ 
 2.๑๒.7นางวนัวิษา พลหาญ    กรรกการ 
๒.๑๓ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/2 
 ครูท่ีปรึกษา  นางสาวอรุณศรี  ยศอ่อน และ นายประยุทธ  ดุษฎี 



 2.๑๓.1นางอไุรวรรณ   บุญธรรม    ประธาน 
 ๒.๑๓.๒.นางหนูจวน   สมสา     รองประธาน 
 ๒.๑๓.๓. นางสำเนียง   พรมสมบัติ    เลขานุการ 
 ๒.๑๓.๔นางคำพัตร วันทอง     กรรมการ 
 ๒.๑๓.๕ นายเอนก พุ่มมูล     กรรมการ 
๒.1๔ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/1 
 ครูท่ีปรึกษา  นายครรชิต  เทพวงค์ษา และ นางสาวจุฑามาศ  นิลวัลย์ 
 2.1๔.1นายสุริยะ พงสะพัง    ประธาน 
 2.1๔.2นางลัดดา สโมสร    รองประธาน 
 2.1๔.3นางรุง่  วันทอง    เลขานุการ 
 2.1๔.4นางสาวแววตา สารภี    กรรมการ 
 2.1๔.5นางสาวพัสรี สมบูรณ์พัน   กรรมการ 
 2.1๔.6นางวไิลพร คำภูแก้ว    กรรมการ 
 2.1๔.7นางสาววจี แซ่ตั้ง    การมการ 
๒.1๕ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/2 
 ครูท่ีปรึกษา  นางกันธิมา  คำภูแก้ว และ นายบุญนำ  กองตุ้น 
 2.1๕.1นายยุทธนา พรหมสีหา   ประธาน 
 2.1๕.2นายฉลวย พรมสมบัติ   รองประธาย 
 2.1๕.3นางเบญจวรรณ จำปาทอง   เลขานุการ 
 2.1๕.4นายคำมูล แก้วพิลา    กรรมการ 
 2.1๕.5นางสุดใจ ชาญคำ    กรรมการ 
 2.1๕.6นางสายใจ อำภาแก้ว   กรรมการ 
 2.1๕.7นางสุข  อินทจักร   กรรมการ 
2.1๖ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/1 
 ครูท่ีปรึกษา  นางสาวละอองทราย  พาคำ และ  นางสาวอรุณวตี  จิตติพิมพ์ 
 2.1๖.1นายสามารถ สุทธิดี    ประธาน 
 2.1๖.2นางตัน  วงศ์บุดศรี   รองประธาน 
 2.1๖.3นางหนุหมั่น มีลา    เลขานุการ 
 2.1๖.4นางสมบูรณื ศิริบาล    กรรมการ 
 2.1๖.5นางพนม  พลสงคราม   กรรมการ 
 2.1๖.6นางจำเนียร ศักดิ์งาม    กรรมการ 
 2.1๖.7นางสีทอง ตาลสถิต    กรรมการ 
๒.1๗ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/2 
 ครูท่ีปรึกษา  นายคมกฤษ ศรีโชติ และนางสาวพัชรีญา  อัครฮาดศรี 
 2.1๗.๑ นางทองอินทร์  บุดสา    ประธาน 
 2.1๗.๒  นางสาวสุถารัตน์  วรภู่    รองประธาน 
 2.17.๓ นางรัตนากร  กองทอง    กรรมการ 
 2.1๗.๔ นางคำพล  เสียวสุข    กรรมการ 
 2.1๗.๕ นายม่วน  อุตรธิยาง    กรรมการ 



 2.๑๗.๖ นางห้วน  แข็งเขา    กรรมการ 
มีหน้าที่ 
 1.ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริการสถานศึกษา 
 2ร่วมสร้างสายใยเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 3.สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 4.ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 
 5.จัดประชุมกรรมาการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

๖.กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละ   
ระดับช้ันนำเสนอโงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป 
 
จึงขอให้ผู้ได้รับการต้ังแต่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ เสียสละ 

สำเร็จเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมต่อไป 
  

 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี ๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๖๒ 

      

 

     ลงช่ือ  
                                                                (นายสุริยา  มะโยธี 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 


