
๑ 

 

         เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 

กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๖ - ๒๑  พฤศจกิายน   ๒๕๖๐ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

๑. นายมงคล  ไศลวรากุล หวัหนา้ระดบั ม.๑ 
๒. นางเนาวรัตน์  ศิริวฒัน์ รองหวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

เวลา ๐๖.๔๕น –
๐๘.๓๐ น 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๑ 
๑. นายสมชยั                 พนัธ์ุพยคัฆ ์
๒. นางสาวลดัดาวลัย ์   ตั้งตน 

 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๒ 
๑. นางสุจิตรา              เสนานุช 
๒. นางนนัธวลัย ์        ทองอ ่า 

 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๓ 
๑. นางนิสานาถ           ดีเทอดเกียรติ 
๒. นางเนาวรัตน์         ศิริวฒัน์ 

 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๔ 
๑. นายวรา                    สามนทา 
๒. นางสาวอาภาภรณ์   ธาดาภาคย ์

 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๕ 
๑. นางอมรรัตน์           มุนินทร 
๒. นางสาวพชัรา         โทนแจง้ 
๓. Mrs.April Joy Amparo Babael  

 

๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๖ 

๑.นางมลัลิกา          สุกายะ 
๒. นายธนาวฒิุ       มณีพลาย      

 

 

 



๒ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๗ 

๑. นางมาลยัสวรรค ์   สุนเกตุทรัช 
๒. นางนนัทิยา          เรือนแพร 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๘ 
๑. นางสุปราณี          ธาดาภาคย ์
๒. นายปัญญวฒัณ์    ธาดาภาคย ์

 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๙ 
๑. นางวาสนา           กนัแตง 
๒. นางชุติมา            อ  ่าข  า 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๑๐ 
๑. นางสาวดรุณี        วิจารณ์พล 
๒. นายวรีะพล         อินพลอย 

 

๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๑๑ 
๑. นางปาณิศรา        มโนตั้งวรพนัธ์ุ 
๒. นางสาวจนัทิมา  ทองแฟง 

 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑.๑๒ 
๑. นางภควรรณ        อ  ่าอ่วม 
๒. น.ส.แกว้กลัยา     อ่ิมชม 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ี    

                   ก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครองอาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      
 



๓ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๒๒ พฤศจกิายน – 
๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

๑.  นางสาวธญัญรัตน์  บุญธญักรณ์ หวัหนา้ระดบั ม.๒ 
๒. นายธีรพล   ม่วงปัทม ์รองหวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

 
เวลา ๐๖.๔๕น –
๐๘.๓๐ น 

๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๑ 
๑. นางสาวชุติมา        นาคสกุล 
๒. นางสุรียว์ลัย ์        สงวนให้ 

 

๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๒ 
๑. นายณฏัฐวฒัน์             จนัทรโท 
๒. นางสาวพลอยณชัชา  จิราธิปภูริวฒัน์ 

 

๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๓ 
๑. นางเกลา้ฟ้า          จนัทรศิริ 
๒. นางภริตพร         พึ่งไชย 

 

๒๕-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๔ 

๑. นางจิรนนัท ์     คุม้บวั 
๒. นางธญัญรัตน์  เต๋มา 

 

๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๕ 
๑. นางสาวธนวรรณ      เจริญภทัราวฒิุ 
๒.นางสาวเบญจวรรณ  หมีน่ิม 

 

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๖ 
๑.นายดุสิต              แพงนอ้ย   
๒.นางนราวรรณ     พนัธ์แกว้ 

 

๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๗ 
๑. นางเกศสุคนธ์        เขียวสอาด 
๒. นายสุรสิทธ์ิ          ทองเล็ก 

 



๔ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๘ 

๑. นายธีรพล            ม่วงปัทม ์
๒. นางพชัรี             วงศส์วา่ง 

 

๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๙ 

๑. นางพิมพภ์ทัรา           ธนชัพุฒิพฒัน์ 
๒. นางสาวพรลลลิภทัร์ คงเทศน์ 
๓. Mr. James m.Canete 

 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ หยุดวนัพ่อแห่งชาต ิ  
๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๑๐ 

๑. นางพิศมยั            ทองทพั 
๒. นางชลยัรัตน์       อ  ่ามาก 

 

๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๑๑ 
๑. นางรพีพร             สุขใจ 
๒. นายวรรณพงษ ์    วงษจ์นัทร์หาญ 

 

๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.๑๒ 
๑. นายธเนศ             นิยมเดช 
๒. นางสาวอรทยั     อินอ าพร 

 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ี    

                   ก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครอง                                                 

                   อาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   



๕ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๑๒ - ๒๗  ธันวาคม 

๒๕๖๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

๑.  นายจรูญ          เถ่ือนกูล  หวัหนา้ระดบั ม.๒ 
๒. นางพชัรินทร์  สมฤทยั รองหวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

เวลา ๐๖.๔๕น –
๐๘.๓๐ น 

๑๒  ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๑ 
๑. นางอโณทยั           ช่ืนใจชน 
๒. นางสาวเบญจพร  ค ารักษ ์

 

๑๓  ธนัวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๒ 
๑. นางสาวพิมทอง  อ่ินแกว้ 
๒. นายบรรหยดั    อินสุวรรณ 

 

๑๔  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๓ 
๑. นางประทุมทิพย ์ พุกละมุน 
๒. นายกิตติพนัธ์      บุญปัน 

 

๑๕  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๔ 
๑. นางเสาวจี        เสาร์สุข 
๒. นางสาวสุจินค ์ หอมเนียม 

 

๑๖-๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  

๑๘  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๕ 
๑. นายชานนท ์  เลา้ทวทีรัพย ์
๒. นางสาวส าราญ  สุขขี 

 

๑๙  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๖ 
๑.นางอุบล            ธรรมสอน   
๒.นางสาวเยาวดี  ภสัสร 

 

๒๐  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๗ 
๑.นางนิจวรรณ  โพธิทอง   
๒.นายกิตติเดช  ถ่ินวงแย 

 

 



๖ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๒๑  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๘ 

๑. นางสาวชนกานต ์ ทรดล 
๒. นางเกศรินทร์       คนัธมาลา 

 

๒๒  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๙ 
๑. นางพชัรินทร์       สมฤทยั 
๒. นางสาวสมฤทยั  ฟ้ันคุม้ 

 

๒๓ – ๒๔ ธันวาคม   ๒๕๖๐ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๒๕  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๑๐ 

๑. นางศิริพร     งามนิกุลชลิน 
๒. นางสมมาศ  ป้ันเพชร 

 

๒๖  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๑๑ 
๑. นางเปรมปราณี  เทียบตา 
๒. นายสายชล       พยอมหอม 

 

๒๗  ธนัวาคม    ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓.๑๒ 
๑. นางสาวทตัพิชา  ประภากร 
๒. นายอานนท ์      โหมดกล่ิน 

 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ี    

                   ก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครอง                                                 

                   อาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

 

 



๗ 

 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – 
๑๗ มกราคม  ๒๕๖๑ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
๑. นายสาโรจน์  อยูบ่า้นคลอง หวัหนา้ระดบั ม.๔ 
๒. นายวฑูิรย ์    เต๋มา     หวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

เวลา ๐๖.๔๕น –
๐๘.๓๐ น 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๑ 
๑. นางมลัลิกา            ภู่ประดิษฐ 
๒. นางอนญัญา         แกว้พินิจ  

 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๒ 
๑. นางสรวงสมร       รัตนวบูิลย ์
๒. นางสาวนิตยา       เอ่ียมทองอินทร์ 

 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐-                  
๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

หยุดปีใหม่  

๓ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๓ 
๑. นางสาวนพวรรณ   ทบัทิมทอง 
๒. นายขวญั                ตาชยั 

 

๔ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๔ 
๑. นางเนตรนภิศ       มัน่เจริญศิริ 
๒. นายสุบิน             สุทธิ 

 

๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔.๕ 
๑. นางลดัดา              สุวรรณไตรย ์
๒. นายอนุสรณ์         มีสุข 

 

๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๘ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๖ 

๑. นางลกัษมี            จนัทร์เวชศิลป์ 
๒. นางสาวศิวพร     โพธ์ิปาน 

 



๘ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
   ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๗ 

๑. นางสุณี                ศรีประภา 
๒.นางสาวกฤษณา   อ านดัมาตย ์

 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๘ 
๑. นางอรอานนัท ์    บุญรอด 
๒. นายก าพล           เนตรเชย 

 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๙ 
๑. นายวฑูิรย ์            เต๋มา 
๒. นางธญัชนก         มีพยงุ 

 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๑๐ 
๑. นางสาวอภิวลัย ์      มาสชรัตน์ 
๒. นางสาวธีรารัตน์    ทองงามดี 

 

๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๑๑ 

๑. นางพิกุล                   ค  าภีระปาวงค ์
๒. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์ 
๓. Mr.Nicfranz C.de Los Reyes 

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ หยดุวนัครู  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔.๑๒ 

๑. นางยพุา            สมบุญมี 
๒. นางเพญ็นภา    วรเลิส 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ีก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครอง อาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   



๙ 

 

 เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๑๘ มกราคม – ๒ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๑ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
๑.  นายวชิรพงศ ์  พูลเกษร  หวัหนา้ระดบั ม.๕ 
๒.นายสาริศ  วไิลรัตน์  รองหวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

 
เวลา ๐๖.๔๕น –
๐๘.๓๐ น 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๑ 
๑. นางปรารถนา       มีสุข 
๒. นางสาวกรุณา      ประทานชยั 

 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๒ 
๑. นางสาวฐิติพร       แม่งมา 
๒. นางวรรณดี         กุลนาฑล 

 

๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๕.๓ 

๑. นางสาวพบัภา      เถ่ือนดว้ง 
๒. นายอภิชาติ         อนุเทศ 

 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๔ 
๑. นางกิติมา              ประเสริฐกุล 
๒. นางสาวพชัราภรณ์  ทองนาค 

 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๕ 
๑. นางกาญจนา        ธรรมอนั 
๒. นางศมนพนชั     สามารถ 

 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๖ 
๑.นางอรพิณ           สุขคณา 
๒. นายสุชน            เด็จใจทดั 

 

 

 



๑๐ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓/ ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๗ 

๑. นางวรฉนั            พึ่งม่วง 
๒. นางสาวสุรียพ์ร  บุญภกัดี 

 

๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๘ 

๑. นางสาวจงกลนี      มีมงคล 
๒. นางสาวปัทมา      จนัเครือเกิด 

 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๙ 
๑. นางสาวนาทญา  ขดุป่ิน 
๒. นายสาริศ           วไิลรัตน์ 

 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๑๐ 
๑. นายกมัปนาท      สุขนิตย ์
๒. นายวชัร             เงินแจง้ 

 

๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๑๑ 
๑. นายยทุธนา         อยูป้่อม 
๒. นายพิษณุ           ยญัทิพย ์

 

๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕.๑๒ 
๑. นางจุฬาลกัษณ์   อธิวาส 
๒. นางสิริลกัษณ์    โพธิบุตร 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ีก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครอง                                                 

                   อาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      
 



๑๑ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓ / ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๕ - ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

๑. นางสาวลกัษณ์พร      เขม้ขนั  หวัหนา้ระดบั ม.๖ 
๒. นางสมปอง เรืองยศจนัทนา รองหวัหนา้ระดบัประสานงานปกครอง  

 
เวลา ๐๖.๔๕ น 
–๐๘.๓๐ น 

๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๑ 
๑. นายสุรินทร์ชยตุม ์บุญประสพ 
๒. นางนิสยา             ภูพิชิต 

 

๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๒ 
๑. นางวรวรรณ         เทพคุณ 
๒. นางก่ิงแกว้       บรรลุผลสกุล 

 

๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๖.๓ 
๑. นายสันทดั            คงเนตร 
๒. นางสาวมลชยา    หวานชะเอม 

 

๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๔ 
๑. นายขวญัชยั          ตระกูลเชิดชูชยั 
๒. นางเกศินี             สุทธิ 
๓. Mr.Jade  Dabon 

 

๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๕ 
๑. วา่ท่ีร้อยตรีวนัเสด็จ  สุขใจ 
๒. นางเบญจมาศ          ทุ่งโพธิแดง 

 

๑๐ – ๑๑ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ 

หยุดเสาร์-อาทติย์  

๑๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๖ 
๑.นางแววดาว               เลิกนุช 
๒. นางสาวรุ่งนภา        ผกูมณี 

 

 



๑๒ 

 

เอกสารแนบทา้ยค าสัง่ท่ี ๕๕๓ / ๒๕๖๐ 
กจิกรรมผู้ปกครองจิตอาสา  

โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุ่มบริหารงานปกครอง โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนั/เดือน/ปี ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
๑๓  กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๗ 

๑. นางสรัญญา          ไฝทอง 
๒. นายสมศกัด์ิ          เทียบตา 

 

๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๘ 
๑. นายนิมิตร            เดชสกุลรัตน์ 
๒. นางสมปอง        เรืองยศจนัทนา 

 

๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๙ 
๑. นางสุนนัท ์          พลบัเท่ียง 
๒. น.ส.นพวรรณ     คงเพง็ 

 

๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๑๐ 
๑. นายอภิชาติ           เถ่ือนกูล 
๒. นางสาววภิา         อาสิงสมานนัท์ 

 

๑๗-๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ หยุดเสาร์-อาทติย์  
๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๑๑ 

๑. วา่ท่ีพนัตรีสาธิต    อธิวาส 
๒. นางสาวอรสา       พุม่ไม ้

 

๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองจิตอาสา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖.๑๒ 
๑. นางสาวรุ่งทิวา      เทิดสิทธิกุล 
๒. นางสุมาลยั           รอดบาง 

 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกบัผูป้กครองจิตอาสาเพื่อยนืรับนกัเรียนบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนตามวนั เวลาท่ี    

                   ก าหนด 

  ๒. เชิญผูป้กครองพูดคุยเพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้เสนอแนะท่ีห้องปกครอง                                                 

                   อาคารอรพรรณ หยวียิม   

 ๓. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      


