
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
                                           วันที่ 16 สิงหาคม 2565 
 

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 

   ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ครั้งท่ี 1/2565 

วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมพุมดวง เวลา 13.00 น. 

 
1.เลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
 -มติท่ีประชุม คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2565                     
มีรายช่ือดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (EIT) 
 -ผลการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพนุพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2565    
ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (EIT) ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางศุภวรรณ สอนนอง ประธาน 062-2439560 
2 นางสุริวัสสา ไชยมงคล รองประธาน 063-1422353 
3 นางจันทิมา เฮ้ากุล เลขานุการ 086-8828779 
4 นางนันทิดา ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 086-7936025 
5 นางภัทรศยา ไชยศร เหรัญญิก 093-3370852 
6 นางอภิจารวี ไร่พุทธา ประชาสัมพันธ์ 080-8804632 
7 นางปรานี พูลทอง กรรมการ 063-0597498 
8 นางสาวญาณชิชา โตนิติ กรรมการ 084-8894796 
9 นางเกษศิริ ชนะอักษร กรรมการ 062-4543336 
10 นางพินทิพย์  นาคบำรุง กรรมการ 089-9706819 
11 ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์ กรรมการ 083-5915711 
12 นางสาวโยทะกา  จำเนียร กรรมการ 062-6219368 
13 นายณัฐกันต์ รองเมือง กรรมการ 065-3601119 



 
 

บัญชีลงชื่อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

ปีการศึกษา 2565 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2565 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางศุภวรรณ สอนนอง ประธาน 062-2439560 
2 นางสุริวัสสา ไชยมงคล รองประธาน 063-1422353 
3 นางจันทิมา เฮ้ากุล เลขานุการ 086-8828779 
4 นางนันทิดา ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 086-7936025 
5 นางภัทรศยา ไชยศร เหรัญญิก 093-3370852 
6 นางอภิจารวี ไร่พุทธา ประชาสัมพันธ์ 080-8804632 
7 นางปรานี พูลทอง กรรมการ 063-0597498 
8 นางสาวญาณชิชา โตนิติ กรรมการ 084-8894796 
9 นางเกษศิริ ชนะอักษร กรรมการ 062-4543336 
10 นางพินทิพย์  นาคบำรุง กรรมการ 089-9706819 
11 ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์ กรรมการ 083-5915711 
12 นางสาวโยทะกา  จำเนียร กรรมการ 062-6219368 
13 นายณัฐกันต์ รองเมือง กรรมการ 065-3601119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางปรานี พูลทอง ประธาน 063-0597498 
2 นางแพรวพรรณ  อ่วมทองดี รองประธาน 065-7464514 
3 นางภัทรศยา ไชยศร เลขานุการ 093-3370852 
4 นางสาววัชรี สอนอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 090-4920459 
5 นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร เหรัญญิก 084-1871646 
6 นางจรรยา สุทธิอาจ ผู้ช่วยเหรัญญิก 080-8820149 
7 นางสาวสุภาวดี วีรภัทรเมธีกุล ประชาสัมพันธ์ 087-0630393 
8 นางปฐมาภรณ์ ไกรชู  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 065-5898091 
9 นายอดิศร เอี่ยมสะอาด กรรมการ 084-4134597 
10 นางสาวบุปผา คเชนทร์มาศ กรรมการ 086-7401594 
11 นายบัญญัต รักสุวรรณ กรรมการ 099-3144294 
12 นางสาวธิดารัตน์ สัมพันธ์ กรรมการ 063-3549939 
13 นางปิยมาศ พรหมสุวรรณ กรรมการ 091-9154428 
14 นางสาวโสภารัตน์ เมืองเกิด กรรมการ 062-4933284 
15 นางงามจิต ขุนปักษ์ กรรมการ 062-2045741 
16 นายมงคลชัย ขวัญชื่น กรรมการ  099-3597333 
17 นางจารุวรรณ  ช่างเรือ กรรมการ 093-7909189 
18 นางสุพิชรา เทพทอง กรรมการ 062-3615422 
19 นางพัชนี ขวดแก้ว กรรมการ 093-4459307 
20 นายสุชาติ ชำนาญกิจ กรรมการ 061-6131220 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสาวญาณชิชา โตนิติ ประธาน 084-8894796 
2 นางจันทิมา เฮ้ากุล เลขานุการ 086-8828779m  
3 นางสาวจันจิรา สุวรรณพิมล กรรมการ 083-3953098 
4 นายสมพงษ์ กุหลาบ กรรมการ 081-1875790 
5 นางสาวกนกวรรณ สะดามันต์ กรรมการ 080-8756775 
6 นางสาวกมลพร วรรณทอง กรรมการ 090-4901882 
7 นางจิตตรา เวชศาสตร์ กรรมการ 091-8236321 
8 นางพรชิตา สุดจิตร์ กรรมการ 098-7089355 
9 นายจิรพงศ์ ปานสมุทร กรรมการ 082-4129500 
10 นางจุไรรัตน์ ศิริบูรณ์ กรรมการ 089-2891184 
11 นางสาวจุฑาธิป สุวรรณรัตน์ กรรมการ 087-3842496 
12 นางสาววนิดา จิตราภิรมย์  กรรมการ 080-7170300 
13 นางจันทิมา อนันตะกูล กรรมการ 065-3940443 
14 นางสาวอัญชลี ก้าหลีมล๊ะ กรรมการ 082-8178537 
15 นางฐิดาภา ทองลอย กรรมการ 065-0525936 
16 ด.ต.เสน่ห์ รูปโอ กรรมการ 087-6264949 
17 นางสาวศุภิสรา ทองเกิด กรรมการ 081-1221852 
18 นางสาวอารีวรรณ พิกุลทอง กรรมการ 098-0879207 
19 นางสาวอรพินท์ ศรีสุวรรณ กรรมการ 097-1607178 
20 นายปรีชา ยอดสมบูรณ์ กรรมการ 081-3965588 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสาวเกษศิริ ชนะอักษร ประธาน 062-4543336 
2 นางสาวจุฑารัตน์ คุ้มภัย รองประธาน 096-6522762 
3 นางนันทิดา ผดุงวงศ์ เลขานุการ 086-7936025 
4 นางบุญธรรม จารึกเรียบ กรรมการ 080-7788259 
5 นายธีรยุทธ ทองปรอน กรรมการ 083-5042312 
6 นางอุไรวรรณ รักบางแหลม กรรมการ 093-8152416 
7 นางสาวกมลชนก เรืองฤทธ์ิ กรรมการ 095-7140922 
8 นางสาวสุธิดา บานเย็น กรรมการ 090-5634358 
9 นางศุภลักษณ์ ภิรมย์  กรรมการ 064-9168172 
10 นางเบญจมาศ เวชอินทร์  กรรมการ 080-1430302 
11 นางสาวสุภากาญจน์ ประดิษฐ์การเจริญ กรรมการ 093-6485694 
12 นางสาววราภรณ์ รัตนวรรณ กรรมการ 092-5202906 
13 นางสาวพจมาน กลิ่นเมฆ กรรมการ 093-7574827 
14 นางศรีจรรยา สามัคคีคารมย์ กรรมการ 090-8760221 
15 นายเกรียงศักด์ิ เหมานนท์  กรรมการ 086-7793397 
16 นายธวัชชัย สิงห์ชัยวงศ์ กรรมการ 093-6208376 
17 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ศรีเพชรพูล กรรมการ 080-5221990 
18 นางพรทิพย์ ฤทธิรงค์ กรรมการ 099-4066990 
19 นางจันทนา สวัสด์ิปาน กรรมการ 063-2609072 
20 นางสาวไพลิน บุษเสวก กรรมการ 089-4698018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสุริวัสสา ไชยมงคล ประธาน 063-1422353 
2 ด.ต.วรวิทย์ สุปันตี รองประธาน 091-0433344 
3 นางพินทิพย์ นาคบำรุง เลขานุการ 089-9706819 
4 นางวรรณภา น่ิมคร ผู้ช่วยเลขานุการ 065-3164527 
5 นางวิราศิณี สุทธิ เหรัญญิก 097-1814868 
6 นางกานต์สินี ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 083-1816394 
7 นางอภิญญา ช่วยมาก ประชาสัมพันธ์ 063-3719583 
8 นางอังชัน วิไลพรไสว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 088-7536680 
9 นางสาวสวิตตา หอมสมบัติ กรรมการ 085-7875974 
10 นางสาวสุนิษา  แสงอาวุธ กรรมการ 096-0028005 
11 นางสาวปิยะกิจ โปซิว กรรมการ 082-2767686 
12 นางกัณฑิยา แป้นกล่ำ กรรมการ 093-7479590 
13 นายสถิตย์ ชุมเมฆ กรรมการ 091-8460776 
14 นายเผชิญ ศรีนาวา กรรมการ 082-8186138 
15 นางสาวสุพิชชา จงเจริญ กรรมการ 096-0604064 
16 นางสาวจินตนา สะดวกการ กรรมการ 099-4081284 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์ ประธาน 083-5915711 
2 นางอภิจารวี ไร่พุทธา รองประธาน 080-8804632 
3 นางวิลานี ชุมแก่น เลขานุการ 080-0381998 
4 นางสาวชลธิชา สอนเนียม ผู้ช่วยเลขานุการ 094-7578292 
5 นายภิญโญ รักสุวรรณ  เหรัญญิก 089-5885147 
6 นางสาวสุภาพร แก้วฝ่ายนอก ผู้ช่วยเหรัญญิก 065-4955063 
7 นางอุรษา ศรีบุรุษ ประชาสัมพันธ์ 087-2783731 
8 นางสาวบุญเนตร บุญก่อสร้าง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 093-6374488 
9 นางวรรณวรา แก้วประดิษฐ กรรมการ 064-1304609 
10 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสด์ิ กรรมการ 099-4024664 
11 นางวาสนา นาคทองกุล กรรมการ 062-3715793 
12 นางสาวอรวรรณ พรรษะ กรรมการ 063-6408548 
13 นางฤทัยชนก สุวรรณประภา กรรมการ 088-3835164 
14 นางศิริพร พริกไทย กรรมการ 083-2803674 
15 นางสาวนภาพร วีระกุล กรรมการ 083-0311605 
16 นางสาวจุฑารัตน์ พัฒจร กรรมการ 098-7860263 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางศุภวรรณ สอนนอง ประธาน 062-2439560 
2 นางจุฑามาศ เรืองเพ็ง รองประธาน 098-0108640 
3 นายวุฒิชัย แก้วตราชู ประชาสัมพันธ์ 084-7466204 
4 นางพรรณี รุ่งคลัง ประชาสัมพันธ์ 086-1202511 
5 นายสมศักด์ิ เมืองศรี เหรัญญิก 086-2768560 
6 นางสาวรังสิมา รัตนแก้ว เหรัญญิก 080-2592199 
7 ด.ต.ไพศาล อินทร์ทอง กรรมการ 089-4707877 
8 นางจินตนา พลภักดี กรรมการ 094-5523383 
9 นางจรีรัตน์ กุฎีคง กรรมการ 089-5884586 
10 นางสาวหนูการ วงศ์สาคร กรรมการ 080-7051238 
11 นายสายชล ชมภูแดง กรรมการ 083-3963995 
12 นางสาวกนกพร บัวแก้ว กรรมการ 061-2422939 
13 นายวิจิตร อ่อนศรีแก้ว กรรมการ 081-0792238 
14 นางสาวกรรณิกา ศักดา  กรรมการ 086-9422795 
15 นางสาวโยทะกา จำเนียร กรรมการ 062-6219368 
16 นายเชาว์ สงฤทธ์ิ กรรมการ 090-7485019 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คร้ังที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ปกครองของ 
1 นายอดิศร เอี่ยมสะอาด ประธาน ม.1/1 084-4134597 ด.ช.รัตนกร เอี่ยมสะอาด 
2 นางจรรยา สุทธิอาจ เลขานุการ ม.1/1 080-8820149 ด.ญ.ปทิตตา สุทธิอาจ 
3 นางสาวสุภาวดี วีรภัทรเมธีกุล ประธาน ม.1/2 087-0630393 ด.ช.ธีรภัทร ปลองภัย 
4 นางสาวบุปผา คเชนทร์มาศ เลขานุการ ม.1/2 086-7401594 ด.ญ.นพธีรา นามวงศ์ 
5 นางปรานี พูลทอง ประธาน ม.1/3 063-0597498 ด.ญ.สุทธิกานต์ สงเดช 
6 นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร เลขานุการ ม.1/3 084-1871646 ด.ช.นันทภูมิ ไชยกิจ 
7 นางสาววัชรี สอนอินทร์ ประธาน ม.1/4 090-4920459 ด.ญ.ภูษนิศา ศรีวิสุทธ์ิ 
8 นายบัญญัติ รักสุวรรณ เลขานุการ ม.1/4 099-3144294 ด.ช.หมี 
9 นางภัทรศยา ไชยศร ประธาน ม.1/5 093-3370852 ด.ช.พชร เพชรเรือนทอง 
10 นางสาวธิดารัตน์ สัมพันธ์ เลขานุการ ม.1/5 063-3549939 ด.ญ.ศุภิสรา สุตระ 
11 นางปิยมาศ พรหมสุวรรณ ประธาน ม.1/6 091-9154428 ด.ช.ทรงพล พวงทอง 
12 นางปฐมาภรณ์ ไกรชู เลขานุการ ม.1/6 065-5898091 ด.ญ.เทพปรียา ปรีดาภาค 
13 นางสาวโสภารัตน์ เมืองเกิด ประธาน ม.1/7 062-4933284 ด.ญ.รัญชิดา ภูมิไชยา 
14 นางงามจิต ขุนปักษ์ เลขานุการ ม.1/7 062-2045741 ด.ช.ชยณัฐ ขุนปักษ์ 
15 นายมงคลชัย ขวัญชื่น ประธาน ม.1/8 099-3597333 ด.ญ.นัฐกานต์ ขวัญชื่น 
16 นางจารุวรรณ ช่างเรือ เลขานุการ ม.1/8 093-7909189  
17 นางแพรวพรรณ อ่วมทองดี ประธาน ม.1/9 065-7464514 ด.ช.ศิวัช อ่วมทองดี 
18 นางสุพิชรา เทพทอง เลขานุการ ม.1/9 062-3615422 ด.ช.พีรวิชญ์ เทพทอง 
19 นางพัชนี ขวดแก้ว ประธาน ม.1/10 093-4459307 ด.ช.คุณาสิน วนไทสงค ์
20 นายสุชาติ ชำนาญกิจ เลขานุการ ม.1/10 061-6131220 ด.ญ.ชาลิสา ชำนาญกิจ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ปกครองของ 
1 นางสาวจันจิรา สุวรรณพิมล ประธาน ม.2/1 083-3953098 ด.ช.รัฐศาสตร์ อ่อนทอง 
2 นายสมพงษ์ กุหลาบ เลขานุการ ม.2/1 081-1875790 ด.ช.ชลกร กุหลาบ 
3 นางสาวกนกวรรณ สะดามันต์ ประธาน ม.2/2 080-8756775 ด.ญ.ชัญญานุช ธรรมปรีชา 
4 นางสาวกมลพร วรรณทอง เลขานุการ ม.2/2 090-4901882 ด.ญ.กัญญาวีร์ วิชัยดิษฐ์ 
5 นางจิตตรา เวชศาสตร์ ประธาน ม.2/3 091-8236321 ด.ญ.ณธิกา ศรีเมือง 
6 นางพรชิตา สุดจิตร์ เลขานุการ ม.2/3 098-7689355 ด.ญ.พิชชากร สุดจิตร ์
7 นายจิรพงศ์ ปานสมุทร ประธาน ม.2/4 082-4129500 ด.ช.รัชชานนท์ ปานสมุทร 
8 นางจุไรรัตน์ ศิริสมบูรณ์ เลขานุการ ม.2/4 089-2891184 ด.ญ.อรอมล ศิริสมบูรณ ์
9 นางสาวจุฑาธิป สุวรรณรัตน์ ประธาน ม.2/5 087-3842496 ด.ญ.ปาลิตา เทพพิพิธ 
10 นางสาววนิดา จิตราภิรมย์ เลขานุการ ม.2/5 080-7170300 ด.ช.รัฐพล จิตราภิรมย์ 
11 นางจันทิมา อนันตะกูล ประธาน ม.2/6 065-3940443 ด.ญ.จรรยพร เขียนดี 
12 นางอัญชลี ก้าหรีมล๊ะ เลขานุการ ม.2/6 082-8178537 ด.ญ.ชารีไน้ ศรีสมบุญ 
13 นางสาวญาณชิชา โตนิติ ประธาน ม.2/7 084-8894796 ด.ช.จิตติณัฎฐ์ รองเมือง 
14 นางสาวฐิดาภา ทองลอย เลขานุการ ม.2/7 065-0525936 ด.ญ.ภัทร์รินทร์ แก้วอำไพ 
15 ด.ต.เสน่ห์ รูปโอ ประธาน ม.2/8 087-6264949 ด.ช.อภิรักษ์ รูปโอ 
16 นางสาวศุภิสรา ทองเกิด เลขานุการ ม.2/8 081-1221852 ด.ช.กิตติชัช สุขขวัญ 
17 นางสาวอารีวรรณ พิกุลทอง ประธาน ม.2/9 098-0879207 ด.ช.ธีรพงศ์ จันทร์สุวรรณ 
18 นางสาวอรพินท์ ศรีสุวรรณ เลขานุการ ม.2/9 097-1607178 ด.ช.ณัฐภูมิ เกิดสมบัติ 
19 นางสาวจันทิมา เฮ้ากุล ประธาน ม.2/10 086-8828779 ด.ช.ศิรวิทย์ เฮ้ากุล 
20 นายปรีชา ยอดสมบูรณ์ เลขานุการ ม.2/10 081-3965588 ด.ช.รังสสรค์ ยอดสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ปกครองของ 
1 นางบุญธรรม จารึกเรียบ ประธาน ม.3/1 080-7788259 ด.ญ.ชาลิสา จารึกเรียบ 
2 นางนันทิดา ผดุงวงศ์ เลขานุการ ม.3/1 086-7936025 ด.ญ.กชพร ผดุงวงศ์ 
3 นายธีรยุทธ ทองปรอท ประธาน ม.3/2 083-5042312 ด.ช.สมบูรณ์ ทองปรอน 
4 นางเกษศิริ ชนะอักษร เลขานุการ ม.3/2 062-4543336 ด.ญ.ชญานิศ ชนะอักษร 
5 นางอุไรวรรณ รักบางแหลม  ประธาน ม.3/3 093-8152416 ด.ญ.ธัญวรัตม์ รักบางแหลม 
6 นางกมลชนก เรืองฤทธ์ิ เลขานุการ ม.3/3 095-7140922 ด.ญ.กันตยา บุญชู 
7 นางสุธิดา ยานยิน  ประธาน ม.3/4 090-5634358 ด.ญ.ญานิตา บานเย็น 
8 นางพัชรา โอ้เต้ก้ม เลขานุการ ม.3/4 083-2561811 ด.ช.ชัยวัฒน์ ภิรมย์ 
9 นางจุฑารัตน์ คุ้มภัย  ประธาน ม.3/5 096-6522762 ด.ญ.ธัญชนก คุ้มภัย 
10 นางเบญจมาศ เวชอินทร์  เลขานุการ ม.3/5 080-1430302 ด.ญ.ปทุมวดี เวชอินทร์ 
11 นางสุภากาญ ประดิฐการเจริญ ประธาน ม.3/6 093-6485694 ด.ญ.ลภัสรดา กิจการ 
12 นางวราภรณ์ รัตนารรณ เลขานุการ ม.3/6 092-5202906 ด.ญ.ศรสวรรค์ บุญดี 
13 นางพจมาณ กลิ่นเมฆ ประธาน ม.3/7 093-7574827 ด.ช.นันทชัย คงแก้ว 
14 นางศรีจรรยา สามัคคี เลขานุการ ม.3/7 090-8760221 ด.ช.ธเนตร สามัคคีคารมย์ 
15 นายเกรียงศักด์ เหมาทนนท์ ประธาน ม.3/8 086-7793397 ด.ช.รดิศศัย เหมทานนท์ 
16 นายธวัชชัย สิงห์ชัยวงศ์ เลขานุการ ม.3/8 093-6208376 ด.ญ.ทิพย์นารี สิงห์ชัยวงศ ์
17 นางพรทิพย์ ฤทธิเวศ ประธาน ม.3/9 099-4066990 ด.ญ.วิลาวัลย์ ศรีเพชรพูล 
18 นางนงลักษณ์ ศรีเพชรพูล เลขานุการ ม.3/9 080-5221990 ด.ช.พิงครัฐ ฤทธิรงค ์
19 นางจันทิมา สชงค์ปาน ประธาน ม.3/10 063-2609072 ด.ช.เตมีย์ สุขสมพงษ์ 
20 นางไพลิน มุษเสวก เลขานุการ ม.3/10 089-4698019 ด.ญ.วิรัญชญา บุญเสวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ 

เป็นผู้ปกครองของ 

1 นางวิราศิณี สุทธิ ประธาน ม.4/1 097-1814868 น.ส.สุวนันท์ สุทธิ 
2 นางสาวสวิตตา หอมสมบัติ เลขานุการ ม.4/1 085-7875978 น.ส.กุลภัสสร์ ทองสุข 
3 นางสุริวัสสา ไชยมงคล ประธาน ม.4/2 063-1422353 น.ส.สิรภัทร ไชยมงคล 
4 นางพินทิพย์ นาคบำรุง เลขานุการ ม.4/2 089-9706819 น.ส.กัญญาภัค นาคบำรุง 
5 นางกานต์สินี ทิพย์รัตน์  ประธาน ม.4/3 083-1816394 นายธนกฤต ทิพย์รัตน์ 
6 นางสาวสุนิษา แสงอาวุธ เลขานุการ ม.4/3 096-0028005 น.ส.พลอยจินดา แก้วกลับ 
7 นางอภิญญา ช่วยมาก ประธาน ม.4/4 063-3719583 น.ส.ปาริตา ช่วยมาก 
8 นางสาวปิยะกิจ โปซิว เลขานุการ ม.4/4 082-2767686 น.ส.ปานวาด ใจมา 
9 นางวรรณภา น่ิมคร  ประธาน ม.4/5 065-3164527 น.ส.นิชา น่ิมคร 
10 ด.ต.วรวิทย์ สุปันตี เลขานุการ ม.4/5 091-0433344 น.ส.ฐานิตา สุปันตี 
11 นางอังชัญ วิไลพรไสว ประธาน ม.4/6 088-7536680 นงส.นิชาภา วิไลพรไสว 
12 นางกัณฑิยา แป้นกล่ำ เลขานุการ ม.4/6 093-7479590 นายปุญชรัศมิ์ แป้นกล่ำ 
13 นายสถิตย์ ชุมเมฆ  ประธาน ม.4/7 091-8460776 นายภูมิพัฒน์ ชุมเมฆ 
14 นายเผชิญ ศรีนาวา เลขานุการ ม.4/7 082-8186138 นายสิทธิพงค์ ศรีนาวา 
15 นางสาวจินตนา สะดวกการ ประธาน ม.4/8 099-4081284 นายปรมัตถ์ รัตนโสภาค 
16 นางสาวสุพิชญา จงเจริญ เลขานุการ ม.4/8 096-0604064 น.ส.สุชาดา เทพทอง 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ 

เป็นผู้ปกครองของ 

1 นางอภิจารวี ไร่พุทธา ประธาน ม.5/1 080-8804632 น.ส.ภัทรวี ทับทอง 
2 นางวิลานี ชุมแก่น เลขานุการ ม.5/1 080-0381998 น.ส.วรัชยา ชุมแก่น 
3 นางสาวชลธิชา สอนเนียม ประธาน ม.5/2 094-7578292 น.ส.ปาณิสรา สอนเนียม 
4 นางวรรณวรา แก้วประดิษฐ เลขานุการ ม.5/2 064-1304609 นายชิษณุพงค์ แก้วประดิษฐ 
5 นางวิไลวรรณ ศรีสวัสด์ิ ประธาน ม.5/3 090-4024664 นายธนาวุฒิ ศรีสวัสด์ิ 
6 นายภิญโญ รักสุวรรณ เลขานุการ ม.5/3 089-5885147 น.ส.สิรามล รักสุวรรณ 
7 นางวาสนา นาคทองกุล ประธาน ม.5/4 098-0121563 น.ส.บุปผาพร นาคทองกุล 
8 นางอรวรรณ พรรษะ เลขานุการ ม.5/4 063-6408548 น.ส.ญาณิษา ชูสุวรรณ 
9 นางสาวดวงเนตร บุญก่อสร้าง ประธาน ม.5/5 093-6374488 นายสัณฐิติ บุญก่อสร้าง 
10 นางสาวฤทัยชนก สุวรรณประภา เลขานุการ ม.5/5 088-3835164 น.ส.รติรส ธูปสะการ 
11 นางสาวสุภาพร แก้วฝ่ายนอก ประธาน ม.5/6 065-4955063 นายธงชัย เกตุแป้น 
12 นางศิริพร พริกไทย เลขานุการ ม.5/6 083-2803674 น.ส.เฟ่ืองละดา พริกไทย 
13 ร.ต.ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์  ประธาน ม.5/7 083-5915711 นายธีรภัทร์ ทนสระน้อย 
14 นางสาวนภาพร วีระกุล เลขานุการ ม.5/7 083-0311605 น.ส.นภาพร วีระกุล 
15 นางอุรษา ศรีบุรุษ ประธาน ม.5/8 087-2783731 น.ส.อาทิตยา ศรีบุรุษ 
16 นางจุฑารัตน์ พัฒจร เลขานุการ ม.5/8 098-7860263 น.ส.มลฤดี พันธ์ออง 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นผู้ปกครองของ 
1 นางศุภวรรณ สอนนอง ประธาน ม.6/1 062-2439560 นายพศุตม์ มอยบุตร 
2 ด.ต.ไพศาล อินทร์ทอง เลขานุการ ม.6/1 089-4707877 น.ส.รุ่งนภา อินทร์ทอง 
3 นางจินตนา พลภักดี ประธาน ม.6/2 094-5523383 น.ส.จิณณพัต จันทร์นุ้ย 
4 นางจรีรัตน์ กุฎีคง เลขานุการ ม.6/2 089-5884586 น.ส.วริศรา กุฎีคง 
5 นายเชาว์ สงฤทธ์ิ ประธาน ม.6/3 090-7985019 น.ส.สรญา สงฤทธ์ิ 
6 นายสมศักด์ิ เมืองศรี เลขานุการ ม.6/3 086-2768560 น.ส.ปานิศา เมืองศรี 
7 นางจุฑามาส เรืองเพ็ง ประธาน ม.6/4 098-0108640 นายอภิรักษ์ เรืองเพ็ง 
8 นางพรรณี รุ่งคลัง  เลขานุการ ม.6/4 086-1202511 น.ส.เบ๗มาศ รุ่งคลัง 
9 นายสายชล ชมพูแดง ประธาน ม.6/5 083-3963995 นายพันธศักด์ิ ชมพูแดง 
10 นางสาวหนูการ วงศ์สาคร เลขานุการ ม.6/5 080-7051238 น.ส.วรัญญา คงทิพย์ 
11 นางสาวกนกพร บัวแก้ว ประธาน ม.6/6 081-2422939 นายธนกร เพ็ชรกิ่ง 
12 นางสาวโยทะกา จำเนียร  เลขานุการ ม.6/6 062-6219368 นายจิระวัฒน์ กุมศิลป์ 
13 นายวิจิตร อ่อนศรีแก้ว ประธาน ม.6/7 087-0792238 นายอธินันต์ อ่อนศรีแก้ว 
14 นางสาวรังสิมา รัตนแก้ว เลขานุการ ม.6/7 080-2592199 นายฐิตินันท์ เพชรคง 
15 นางกรรณิกา ศักดา ประธาน ม.6/8 086-9422795 นายศักด์ิสิทธ์ิ หิมวาร์ 
16 นายวุฒิชัย แก้วตราชู เลขานุการ ม.6/8 084-7466204 นายวิรชัช แก้วตราชู 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการประชุม 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุมดวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการประชุม 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 
วันที่ 25 มิถุนายน 2565  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุมดวง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการประชุม 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 
วันที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุมดวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการประชุม 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุมดวง 
 

 
 


