
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม 
เร่ือง  รายช่ือผูป้กครองเครือข่ายระดบั ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา  2561 

   ------------------------------------------------------------------ 
 โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม ตระหนกัและเห็นความส าคญั ในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียน และ
น าระบบการบริหารจดัการเชิงคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สนองนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงไดจ้ดัประชุมผูป้กครองเครือข่ายของนกัเรียน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี  10 พฤษภาคม  2561  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะ 
และพบปะระหวา่งผูป้กครองท่ีมีนกัเรียนในปกครองอยูห่้องเดียวกนั บดัน้ีการประชุมดงักล่าวไดด้ าเนินการ
เสร็จส้ินแลว้ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม จึงขอประกาศรายช่ือผูป้กครองเครือข่าย ตามระดบัชั้น ดงัน้ี 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 1.1 หอ้ง ม.1/1  มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน 
  1.ประธาน  นางปริชาติ  สัพโส  โทร  0821064094 

2.รองประธาน  นายยทุธกร  บุญมารักษ ์  โทร  0929723748 
3.เลขานุการ  นางสาวละอองดาว  รักษาพล โทร  0845232467 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสุรีรัตน์  จิน   โทร  0868052620 
5.เหรัญญิก  นางสาวรัตนะ  ออมสิน  โทร  0843987918 
6.ผูป้ระสานงาน  นางสุกญัญา  สีเมือง  โทร  0895769600 
 

 1.2 หอ้ง ม.1/2  มีนกัเรียนทั้งหมด  38 คน 
  1.ประธาน นายประสาน  ลาดนอก   โทร  0902761055 

2.รองประธาน นางสุภพร   แสงลุน   โทร  0612415250 
3.เลขานุการ นางจุฑามาศ   รัตนกร   โทร  0878675834 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางวชัรานนัท ์ ตริดโน   โทร  0812853495 
5.เหรัญญิก นางเบญจวรรณ  มณีศรี   โทร  0860142149 
6.ผูป้ระสานงาน นายบุญมี  สุวรรณ์   โทร  0641345972 
 

 1.3 หอ้ง ม.1/3  มีนกัเรียนทั้งหมด    คน 
  1.ประธาน  ด.ต.วีระชยั  ธิวะโต  โทร  0896269720 

2.รองประธาน  นายคงพนัธ์  พุทธโคตร  โทร  0899448543 
3.เลขานุการ  นายอาคม  ค  าสุรีย ์  โทร  0879449323 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางพทัยา  โคตรธรรม  โทร  0868584952 



5.เหรัญญิก  นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ทอง โทร  0621319282 
6.ผูป้ระสานงาน  นางพิสมยั  โปรดประโคน โทร  0870656159 
 

(2) 
 1.4 หอ้ง ม.1/4  มีนกัเรียนทั้งหมด  39  คน 
  1.ประธาน  นายไพโรจน์  บุตรขิล  โทร  0973199788 

2.รองประธาน  นางอภิสรา  ลีทอง  โทร  0857478479 
3.เลขานุการ  นางสุจิตรา  วงษส์มศรี  โทร  0879542319 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาวหทยัรัตน์  แกว้มงคุณ โทร  0927296383 
5.เหรัญญิก  นางสาวพชัราพร  อินทรพานิช โทร  0843914095 
6.ผูป้ระสานงาน  ด.ต.ยงยทุธ  เหลาพรหม  โทร  0813201128 

 1.5 หอ้ง ม.1/5  มีนกัเรียนทั้งหมด   คน 
  1.ประธาน  นางบุญเพง็  หลอดเหลา  โทร  0899402361 

2.รองประธาน  นางพรหมมา  หาศรีค า  โทร  0821217735 
3.เลขานุการ  นายสมบติั  กาศสนุก  โทร  0821471953 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางแลมเดือน  จ านงการ  โทร  0807409956 
5.เหรัญญิก  นางพุทธิดา  เวยีงสงค ์  โทร  0870938803 
6.ผูป้ระสานงาน  นางสาวปิดสุดา  กลัยาบ าเรอ โทร  0875552076 

 1.6 หอ้ง ม.1/6  มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน 
  1.ประธาน  นางสาวทศันีย ์ ศรีสมยา  โทร  0650672315 

2.รองประธาน  นายววิฒันา  กอ้นอินทร์  โทร  0935417238 
3.เลขานุการ  นางสาวนฤมล  โคตรพรหม โทร  0870478776 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาวพิกุลแกว้  วงษสิ์ม โทร  0935278245 
5.เหรัญญิก  นางสาวจารุวรรณ  สาขามุละ โทร  0810484991 
6.ผูป้ระสานงาน  นางสาวสายยทุธ    โทร  0822506795 

 1.7 หอ้ง ม.1/7   มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน 
  1.ประธาน  นายมงักร  เหระวนั  โทร  0828432111 

2.รองประธาน  นายปริญญา  พรหมจกัร  โทร  0616957799 
3.เลขานุการ  นางนนัทนา  วงัชา  โทร  0801720608 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาวพุทธชาด  ไทยเหนือ โทร  0800051131 
5.เหรัญญิก  นางกิริยาภรณ์  นาโควงค ์ โทร  0990403765 
6.ผูป้ระสานงาน  นางบวัพนัธ์  กาญบุตร  โทร  0861632654ห 

 1.8 หอ้ง ม.1/8  มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน 



  1.ประธาน  นายไกรลาศ  บุตรเพง็  โทร  0980951909 
2.รองประธาน  นายเชษฐศิลป์  แกว้กาไลย โทร  0895691526 
3.เลขานุการ  นางอุไรลกัษณ์  อินทรักษา โทร  0932693649 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาววฒันา  บุตรเพง็  โทร  0612061585 
5.เหรัญญิก  นางสาวรพีพร  สมยั  โทร  0935084859 
6.ผูป้ระสานงาน  นายคมสัน  นาเชียงใต ้  โทร  0955090509 

(3) 
1.9 หอ้ง ม.1/9  มีนกัเรียนทั้งหมด  36  คน 

  1.ประธาน  นายไชยา  สติยศ   โทร  0653211546 
2.รองประธาน  นางสาวทาวกิา  โฮมวงค ์  โทร  0833491224 
3.เลขานุการ  นางสาวฤดียา  เชิดชู  โทร  0972305488 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางวนัเพญ็  ชนะชยั  โทร  0935728830 
5.เหรัญญิก  นางนฤมล  รัตนกร  โทร  0847078366 
6.ผูป้ระสานงาน  นางดวงใจ  ขมุเงิน  โทร  0985846827 
 

 1.10 หอ้ง ม.1/10  มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน 
  1.ประธาน  นายอมัพร  อุปรีย ์  โทร  0930769744 

2.รองประธาน  นางจุฑามาศ  คุณละ  โทร  0985853779 
3.เลขานุการ  นางยพุิน  ทองโคตร  โทร  0641509032 
4.ประชาสัมพนัธ์ นายวบิูลย ์ โนนทิง  โทร  0833512698 
5.เหรัญญิก  นางสาวกุลยา  สายสุพรรณ โทร  0879442179 
6.ผูป้ระสานงาน  นางรัตนา  เมลานเดอร์  โทร  0878652004 
 

 1.11 หอ้ง ม.1/EP 
  1.ประธาน  นายช านาญ  ศรีทพัไทย  โทร 

2.รองประธาน  นายอ านวย  ไชยสัตย ์  โทร 
3.เลขานุการ  นางองัคณา  แมดค า  โทร 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางฉนัทนา  สัพโส  โทร 
5.เหรัญญิก  นางนิภากร  จนัทรักษ ์  โทร 
6.ผูป้ระสานงาน  นางประภาพร  วชิะนา  โทร 
 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 

 2.1 หอ้ง ม.4/1  มีนกัเรียนทั้งหมด  17  คน 
  1.ประธาน   นางนิตยา  สีนานวน  โทร  0833389159 



2.รองประธาน  นางพอใจ  อินทร์สา  โทร  0632864091  0888400111 
3.เลขานุการ  นางสาวภทัรียา  ช่างนิรันดร์ โทร  0632469593 
4.ประชาสัมพนัธ์ นายเอกภพ  ศรีสร้อย  โทร  0948590829 
5.เหรัญญิก  นางจนัทา  นรสาร  โทร  0922947883 
6.ผูป้ระสานงาน  นางพาย ุ ถาปันแกว้  โทร  0887288205 
 
 
 

(4) 
 2.2 หอ้ง ม.4/2  มีนกัเรียนทั้งหมด  31  คน 
  1.ประธาน  นางพชัญา  พลรักษา  โทร  0823015695 

2.รองประธาน  นางวาสนา  แช่มา  โทร  0885187125 
3.เลขานุการ  นางเยาวภารัตน์  มาตราช  โทร  0878625531 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางส าราญ  ประจกัษว์งศ์  โทร  0981845529 
5.เหรัญญิก  นายสมยั  เขม็รัตน์  โทร  0801617394 
6.ผูป้ระสานงาน  นายอภิชยั  โชตะวนั  โทร  0818549421 

  
2.3 หอ้ง ม.4/3  มีนกัเรียนทั้งหมด  30  คน 

  1.ประธาน  นางบรรเจิด  จนัทะรังสี  โทร  0887478280 
2.รองประธาน  นางหนูกร  บุตรแสน  โทร  0980964436 
3.เลขานุการ  นางวชัรี  ลาไป   โทร  0863278547 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาวโสภาวลัย ์ พรชยั  โทร  0811019135 
5.เหรัญญิก  นายชุมพล  มาชิน  โทร  0984198339 
6.ผูป้ระสานงาน  นายจารุวฒัน์  เครือศรี  โทร  0892470903 
 

 2.4 หอ้ง ม.4/4  มีนกัเรียนทั้งหมด  38  คน  
  1.ประธาน  นางบุญรัตน์  พงษศุ์ภรางค์ โทร  098233197(ไม่ครบ) 

2.รองประธาน  นางขนิษฐา  ชยัประโคน  โทร  0813202387 
3.เลขานุการ  นางสุพรรัตน์  โตะ๊สิงห์  โทร  0632245550 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางพชันี  กาญบุตร  โทร  0868614566 
5.เหรัญญิก  นางธิติมา  เดชสอน  โทร  0833516492 
6.ผูป้ระสานงาน  นายมาโนชย ์ แท่งตลาดนอก โทร  0650288158 
 

 2.5 หอ้ง ม.4/5  มีนกัเรียนทั้งหมด  36  คน 



  1.ประธาน  นายมีศกัด์ิ  พุทธแสน  โทร 0981095931 
2.รองประธาน  นางบวัทอง  พรหมพินิจ  โทร  0810592101 
3.เลขานุการ  นางจิตรตา  มณีชยั  โทร  0630063854 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางรัตนภรณ์  วเิศษมี  โทร  0801930776 
5.เหรัญญิก  นางสาวสุภสัสร  เสียงเยน็ โทร  0986513720 
6.ผูป้ระสานงาน  นายสมเกียรติ  ชาค าไสย  โทร     - 
 
 
 
 
 

(5) 
 2.6 หอ้ง ม.4/6  มีนกัเรียนทั้งหมด  33  คน 
  1.ประธาน  นายปัญญา  แสนสีแกว้  โทร  0615260487 

2.รองประธาน  นายกาวนิ  พุทธโคตร  โทร 0823178101 
3.เลขานุการ  นางสาวพชัรินทร์  ยนัตะพนัธ์ โทร  0854639771 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางพิมพา  พอเกตุ  โทร  0621454453 
5.เหรัญญิก  นางสาวพรนภา  โฮมวงค ์ โทร  0819766231 
6.ผูป้ระสานงาน  นางราตรี  ผาลิชยั  โทร  0933291238 
 

 2.7 หอ้ง ม.4/7  มีนกัเรียนทั้งหมด  17  คน 
  1.ประธาน  นางภสัราภรณ์  แสนสุข  โทร  0812690413 

2.รองประธาน  นางนงคนุ์ช  บุญประสิทธ์ิ โทร  0885696137 
3.เลขานุการ  นางจนัทร์เพญ็   รัตนกร    โทร  0847916377 
4.ประชาสัมพนัธ์ นางสาวรัตนากร  ลีทอง  โทร  0859010147 
5.เหรัญญิก  นางสาวอรทยั  จนัทร์ลอย  โทร  0981416754 
6.ผูป้ระสานงาน  นางสมจิตร  บุญแสงส่ง  โทร  0862354397 

 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  2561 
 
     
             (นายพนมพนัธ์  ไชยเพชร) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนพงัโคนวทิยาคม 


