
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในภารกิจงาน
ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้แก่การมีส่วนร่วมของบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที ่เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตาม  ประเมินผล  ในปีงบประมาณ 2565  สามารถสรุปกิจกรรมที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ดังนี้ 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๖5 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  เวลา 09.3๐ น. 
ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาทุกท่านที่ เสียสละ

เวลามาประชุมในวันนี้ 
1.2 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมาบอำมฤต นำโดยนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายก

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ที่ได้ให้การช่วยเหลือดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียน เพื่อเตรียมการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (6/2564) 
..................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานนักเรียนได้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง หมายเลข 1) 

 - ศึกษาต่อสถาบันของรัฐ จำนวน 29 คน 
 - ศึกษาต่อสถาบันของเอกชน จำนวน 3 คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 และมีนักเรียนบางส่วนรอประกาศผล 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

3.2 ผลงานนักเรียน  
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4  คน คือ  1. นายฉัตรา  บุตรพรม                 

2. นายพชร  วุฒิกุลมาศ  3. นางสาวปริญาดา  ไพรเขต  4. นางสาวพัชราภา  จันตะแสง 
    นำเสนอผลงานนวัตกรรมระบบตรวจสอบผักและผลไม้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ CiRA CORE   
    Deep Learning Application and Integration System on CiRA CORE โ ค ร งก า ร นั ก

ประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ การเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ เทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  จัดโดยความร่วมมือของ Depa  สสวท.  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม.   

2. รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดภาค 4 ชนิดกีฬา วู้ดบอล 
1. นางสาวจันทิรา  ศูนย์ดำ   2. นางสาวปริชญา เชื้อชะเอม   3. นางสาวภัทรดา อักษรเขต

 4. นางสาวแม้นมาศ  ศรีชาย 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................  

3.3 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  



- นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 
3.4 การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื ่อโอกาสในการเข้าเร ียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จังหวัดชุมพร)  

- แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 187 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 79 คน (2 ห้องเรียน) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข 2) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  
4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข 3) 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 
4.3 ขอความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
       (เอกสารอ้างอิง หมายเลข 4) 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 
 4.4 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 
                 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข 5) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 4.5 ขอความเห็นชอบพิจารณาจัดจ้างครูอัตราขาดแคลน จำนวน 2 อัตรา 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  
4.6 นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า  

นางสาวพัชราพร คงกระเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 



5.1 ............................................................................................................................. .......................... 
      ................................................................................................................................... .................... 
5.2 .......................................................................................................... ............................................. 
      ............................................................................................................................. .......................... 
 

  ปิดประชุมเวลา............................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖5 วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม 2565  เวลา 09.3๐ น. 

ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
.................................................................................................................................... 

 
ผู้มาประชุม        
 1. นายวีระชัย  เตือนวีระเดช      
 2. พ.ต.อ.นิรันดร์ กันจู        
 3. ด.ต.สมควร มากภิรมย์ 
 4. นายสมมิตร  ทองเหลือ 
 5. นายฉัตรชัย ลิ้มสุนันท์ 
 6. นางนิตยา  พรหมรักษ์ 
 7. นายมนตรี  ดีมี  
 8. นายกรีฑา  สินทอง 
 9. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์ 
    10. นางรัตน์ศุภางค์ พิมพ์เพราะ 
    11. นางนงนุช จิตภักดี 
 ๑๒. นายประมุข  ปฏิมาประกร 
    ๑๓. นายมิชษ์  กังวานธรรม 
    ๑๔. นางอรวิมล  ศิวิลัย 
 1๕. นางอิสรีย์  อิฐกอ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาทุกท่านที่เสียสละ

เวลามาประชุมในวันนี้ 
1.2 ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือการเตรียมการรับการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC  QA)  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๕    
     

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (๑/256๕) 
-  มติที่ประชุม รับรอง – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ผลการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทเกท  ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๗ คัดเลือกภาค 
๔  “สงชลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  และได้
ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ  ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ซึ่ง

  



นักกีฬา  คือ  ๑) นางสาวจันทิรา  ศูนย์ดำ  ๒)  นางสาวแม้นมาศ  ศรีชาย  ๓) นางสาวภัทรลดา  อักษรเขต  
๔) นางสาวปรีชญา  เชื้อชะเอม 
 3.2 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ระดับเหรียญเงิน  ๒ รายการ  คือ 
  ๑. นางสาวอาทิตยา  จันทร์วิเชียร 
  ๒. เด็กหญิงวรนุช  วงค์คำภา 
ระดับเหรียญทองแดง  ๔ รายการ  คือ 
  ๑. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี 
  ๒. เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งกระจ่าง 
  ๓. เด็กหญิงชลดา  โฉมทะนงค์ 
  ๔. เด็กหญิงสาธินี  นำมา 
ครูที่ปรึกษา นางสาวจันจิรา  สุขเจริญ  นายสุพิมล โพธิจันทร์  นางอิสรีย์  อิฐกอ 

3.3 โรงเรียนได้รับคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๕  จำนวน  ๒ โครงงาน  คือ  
  ๑. โครงงานเครื่องรดน้ำอัจฉริยะ  โดยเด็กหญิงฤทัยชนก  วิชัยวงศ์  ม.๒  และเด็กชายกฤตธี  

กรันย์ภัทรนิธิ  ม.๒  ครูที่ปรึกษา นายบัญชา  มหาแก้ว 
  ๒. โครงงานอิฐนาโนจากขยะพอลิเมอร์   โดยนางสาวภัทรธิดา โรจนสิริเมือง  ม.๕   
และนางสาววริศรา ศรีเจียม  ม.๕  ครูที่ปรึกษา  นางพิมพ์น้ำผึ้ง  วรรณสาม 

3.๔ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ประจำปี  ๒๕๖๕  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เกียรติบัตรดีเด่น  ครูผู้ดำเนินการ นางสาวพรรณี ชูคง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 256๕ 

   - นางอิสรีย์  อิฐกอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งในสถานศึกษาอี่น  เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การบริหารและในพื้นที่ใกล้ภูมิลำเนา      

4.2 ขอความเห็นชอบพิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการทดแทนตำแหน่ง  ซึ่งได้ลาออกเม่ือวันที่ ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๕  โดยใช้งบประมาณเงินสำรองจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ปิดประชุมเวลา 11.๐๐ น. 
 

    ลงชื่อ                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                     (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 
 
     
 
    ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖5 วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม 2565  เวลา 09.3๐ น. 

ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
.................................................................................................................................... 

 
ผู้มาประชุม      ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายวีระชัย  เตือนวีระเดช    ๑. พ.ต.อ.นิรันดร์ กันจู   
 ๒. ด.ต.สมควร มากภิรมย์    ๒. นางนงนุช จิตภักดี 
 ๓. นายสมมิตร  ทองเหลือ    ๓. นายมิชษ์  กังวานธรรม 
 ๔. นายฉัตรชัย ลิ้มสุนันท์       
 ๕. นางนิตยา  พรหมรักษ์ 
 ๖. นายมนตรี  ดีมี 
 ๗. นายกรีฑา  สินทอง 
 ๘. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์ 
 ๙. นางรัตน์ศุภางค์ พิมพ์เพราะ  
 ๑๐. นายประมุข  ปฏิมาประกร 
 ๑๑. นางอรวิมล  ศิวิลัย 
    1๒. นางอิสรีย์  อิฐกอ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาทุกท่านที่เสียสละ

เวลามาประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (๒/256๕) 
-  มติที่ประชุม รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภทเกท  ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๗ ระดับประเทศ  ณ 
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ซึ่งนักกีฬา  คือ  ๑) นางสาวจันทิรา  ศูนย์
ดำ  ๒)  นางสาวแม้นมาศ  ศรีชาย  ๓) นางสาวภัทรลดา  อักษรเขต  ๔) นางสาวปรีชญา  เชื้อชะเอม  เป็น
กำลังใจให้กับนักกีฬา  ในการเข้าร่วมการแข่งขัน  และชื่นชมความสามารถความตั้งใจของนักเรียน   
 3.2 ประกาศผลโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office  of  the  Basic  Education  Commission  Quality  Awards 
: OBECQA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา  วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ โรงแรมอัลวาเลซ  บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 256๕  

ทั้งนี ้  ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายเข้าสถานศึกษา โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  เพื ่อขอความเห็นชอบ

  



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ ราย  คือ  
นางพรพนา  แดงสกล  มาจากตำแหน่ง (เดิม) ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา  
 ๔.๒ ขอความเห็นชอบโดยหลักการการจัดสาขาวิชาเอกอัตรากำลังทดแทน เป็นไปตามความประสงค์
ของโรงเรียนในการบริหารจัดการสาขาวิชาเอกตามการโครงสร้างหลักสูตร   
       รายงานข้อมูลอัตรากำลังปัจจุบัน  ข้อมูลตาม จ.๑๘ มีตำแหน่งอัตรากำลัง  ๓๖  อัตรา  เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การพิจารณาอัตรากำลังหนังสือสำน้กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๒๓ กับข้อมูลนักเรียน ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จะต้องมีอัตรากำลัง  ๓๕  อัตรา  (ไม่รวมตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๓ อัตรา) ณ ปัจจุบัน
นี้มีจำนวนข้าราชการ ตำแหน่งครู ๓๓  คน ( มีตัวจริง ณ ปัจจุบัน)  รายที่ ๓๖ ย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดตรัง  
รายที่ ๓๕  ขอลาออกบรรจุลงตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  รายที่  ๓๔  ประสบเหตุไม่
ปลอดภัยต่อชีวิต  ขอช่วยราชการและย้ายกรณีพิเศษ  ส่งผลให้โรงเรียนขาดอัตรากำลังในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้อัตราทดแทน   

๔.๓ ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กับ
ผู้ปกครองนักเรียน  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุม (กัญชา)  ยาเสพติด  บุหรี่หรือบุหรี
ไฟฟ้า  อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ปิดประชุมเวลา 11.๐๐ น. 

 

 
 

    ลงชื่อ                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                     (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 
 
     
 
    ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช)  
 

 

 

 

  

 



โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 256๕ ขึ้นในวันที่๘-๑0 มิถุนายน 256๕ ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โดยจัดประชุม 
3วันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

โดย นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๕  และได้กล่าวพบปะผู้ปกครอง การดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๕ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้
พบปะผู้ปกครองเพ่ือชี้แจง จากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียน 

ในนามของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ที่ให้
ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
วันที่ 8, 9 และ 10 เดือน มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  

ชั้น ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผู้ปกครอง รายช่ือนักเรียนที่ผู้ปกครองที่ 
ไม่มาประชุม 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1/1 
นางสาววิรดา ลัดดาวงศ์ 
นายเจตพล ป้อมแดง 

38 36 94.74 2 5.26 ด.ช.สิรวิชญ์ ชุมโพธ์ิ 
ด.ญ.พณัณดิา แก้วมีศร ี

1/2 

นายอุดมศักดิ์ หล่อศิรกุล 
นางสาวศิริวรรณ์ สวัสดิ์ศรี 

38 34 89.47 4 10.53 ด.ช.ธนพนธ์ เดชมณ ี
ด.ญ.กนกวรรณ เทยีมเทศ 
ด.ญ.รสนันท์ ดับพันธ์พิศ 
ด.ช.พีรพัฒน์ ช้างทอง 

1/3 นางสายสุนีย์ เอ้ืองเรืองโรจน์ 37 36 97.30 1 2.70 ด.ช.วสุพล ดำรัสการ 

1/4 
นางสาวสิริกาญจน์ ระวังภัย 
นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒวิงศ์ 

35 32 91.43 3 8.57 ด.ช.ขวัญชัย พะคะ 
ด.ช.พัด วงศ์สวรรค ์
ด.ญ.ศศิธร สิบธง 

1/5 

นางสาวจุติรัตน์ รัตนพันธ์ 
นายพทักษ์พงศ์ บุญทอง 

39 31 79.49 8 20.51 ด.ญ.จริดา ยาดำ 
ด.ญ.เพญ็พร ลดัลอด 
ด.ญ.ภัทริกา รอดประสมด ี
ด.ช.นาย 
ด.ช.ภูธเนศ สำแดงภัย 
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง สปีระเสดิ 
ด.ช.กิตติกวิน ลออย้อย 
ด.ช.วีรกร หมื่นดวง 

2/1 

นางสาวพรรณี ชูคง 
นายเอกชัย พึ่งแย้ม 

48 44 91.67 4 8.33 ด.ช.อชิตพล ทอดสนิท 
ด.ช.สุวิณ รอบคอบ 
ด.ญ.นาง ไชยะลาด 
ด.ญ.ธนารีย์ อ่อนหล้า 

2/2 
นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล 
นายบัญชา มหาแก้ว 

47 45 78.95 2 4.26 ด.ช.โอภาส ปราบนรินทร ์
ด.ญ.กนกวรรณ เอกม่วง 

2/3 

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยทวี 
นายชาญ รุ่งเรืองศรีศักดิ์ 

47 42 89.36 5 10.64 ด.ช.ธรรมนญู สุขขำ 
ด.ญ.นรรีัตน์ อุ่นแก้ว 
ด.ช.มงคลชัย ชุ่มชื่น 
ด.ช.กิตติกวิน เรืองธรรมรงค ์
ด.ช.ภูมิธนาศติ ชลรัตน์อมฤต 
 



ชั้น ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผู้ปกครอง รายช่ือนักเรียนที่ผู้ปกครองที่ 
ไม่มาประชุม 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2/4 

นางสาวจุฬาพร ศรีไสยเพชร 
นายเลิศ สุขแก้ว 

48 40 83.33 8 16.67 ด.ช.ปะรินทอน สันต ิ
ด.ช.พนากร ศรีช ู
ด.ช.ภูทัศน์ เลาะซำซ ู
ด.ช.วิสา 
ด.ช.อนุชา 
ด.ญ.พัธรธดิา เกตุแก้ว 
ด.ช.พรพิพัฒน์ เชาวนเลิศ 
ด.ช.สถาพร สำโรง 
 

3/1 
นางสุนันทา โอพ่ัง 
นางสาวปรีชญา แก้วพวง 

34 32 94.12 2 5.88 ด.ช.ชยางกูร อรรภยูร 
ด.ญ.ธารารัตน์ มากยอด 
 

3/2 

นางโสภี ดีบุก 
นางสาวศิริวรรณ บญุญานุพงศ ์

34 30 88.24 4 11.76 ด.ช.วิชญะ สังข์พัน 
ด.ญ.กาติมา บุญประดิษฐ์ 
ด.ญ.วรรณวสิา คงประสม 
ด.ญ.อัญฐติา โคตะม ี
 

3/3 

นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ 36 32 88.89 4 11.11 ด.ช.เกียรติศักดิ์ แข่งขัน 
ด.ญ.จรีพรรณ มลายเวช 
ด.ญ.อภณิญา คลังนิมิต 
ด.ญ.สุชาวดี มากยอด 

3/4 

นางสาวสมจิตร์ รักทอง 
นางสาวนิตยา แสงศิลป์ 

35 23 65.71 12 34.29 นายปกรณ์กรองทอง 
นายกมลศักดิ์ ดงกะเรียน 
นายชนะศักดิ์ อินทรสุวรรณ 
นายชัยพงศ์ ใยอุบล 
ด.ญ.ณิชาวัลย์ เพ็งสุวรรณ 
ด.ญ.พัทนันท์ แก่นท้าว 
นายทัศนพรรณ สังฆพรร 
นายนภัสรพี มุกดาสนิท 
นายณัฐวัตร เมืองสาคร 
นายพีรพัฒน์ เมืองสาคร 
ด.ญ.พจนีย์  ศรรีาม 
ด.ญ.ชลติา เรืองสเีหมือน 
 



ชั้น ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผู้ปกครอง รายช่ือนักเรียนที่ผู้ปกครองที่ 
ไม่มาประชุม 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

4/1 

นางสาวเชมจิรา ป้านจินดา 
นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม 

42 33 78.57 9 21.43 นางสาวกรีติกร ธงศร ี
นางสาวฑิฆัมพร ยอดชาย 
นางสาวภรณัยา หสัไทย 
นางสาวสิรินทรา อินวาร ี
นางสาวนฤมล มหามาตร ์
นางสาวธัญพิชา มังกรสุวรรณ ์
นางสาวจุฑามาศ เกิดสมบัต ิ
นางสาวศิริภสัสร บุตรพรม 
นางสาววิลาสลักษณ์ คำหลาน 

4/2 

นางสาวปรณี เดชฤกษ์ปาน 32 26 81.25 6 18.75 นายณัฐกิตต์ เพ็งสกุล 
นางสาวปิยาพัชร สังขรเขต 
นายไชพร พาวงศ์ 
นางสาวสุดารัตน์ เสริฐขุนทด 
นายสุทิภัทร ชุ่มโพธิ์ 
นางสาวกัญญาณัฐ เรืองธรรมรงค ์

4/3 

นายเอกชัย มากยอด 
นางสาวปรีชญา แก้วพวง 

32 26 81.25 6 18.75 นายดนุสรณ์ สุขสวสัดิ ์
นางสาวอธิจยา มลายเวช 
นายพีรณัฐ ศรีพลลา 
นายณัฐพล นิลเถื่อน 
นายชยากร แก้วทอง 
นางสาวชลาไล เพิ่มพูน 
 

5/1 
นางสาวจันจิรา สุขเจริญ 
นายพงศกร เพชรพิรุณ 

44 44 100 - - - 

5/2 

นายธนศร ธนาศรี  
นางสาวพีระฎา ถนอมสุข 

31 21 67.74 10 32.26 นางสาวฐานิสรา จงกัน 
นางสาวธัญญาทิพย์ พรายสุวรรณ ์
นางสาวปิ่นเงิน 
นางสาวพัชราภรณ์ พุทไธสง 
นายศิริพงศ์ คล้ายเรไร 
นางสาวเกษิณี เทพพิพิธ 
นางสาวฐิตาภา เดชอำนาจ 
นายวุฒชัย หนูพันธ์ 
นายภูวนาท แก้วทอง 
นางสาวปวิณา เลี้ยงมั่น 



 
 

รายงานข้อมูลโดย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผู้ปกครอง รายช่ือนักเรียนที่ผู้ปกครองที่ 
ไม่มาประชุม 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

5/3 

นางสาวธิดารัตน์ คลี่เกษร 29 23 79.31 6 20.69 นางสาวชมพูนุช เทพรัก 
นางสาวนันท์นภัส พะคะ 
นางสาวปรีดาวรรณ ชุมชื่น 
นางสาวปาริฉัตร เกษสริ ิ
นายเอกวุฒิ หยูคงแก้ว 
นางสาวอลีนา คลังนิมติร 

6/1 
นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส 

นายสามารถ แก้วพิชัย 

33 30 90.91 3 9.01 นายธัญวิชญ์ จันทร์แก้ว 
นางสาวนฤมล มงคณุ 
นายวีรภาพ เจยีรพันธ ์

6/2 

นางสาวสานา พุทธมาศ 
นางสาวศรัณยา  กาเลี่ยง 

22 17 77.27 5 22.73 นายคมกรติ ไม้แหลม 
นางสาวปริชญา เชื้อชะเอม 
นายปัณณธร ตั้งอรณุ 
นายธนภัทร ศรซีังส้ม 
นายมินทดา รุ่งไทย 

รวมทั้งหมด 
 

763 677 88.73 86 11.27  



สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอให้ครูที่ปรึกษา แจ้งงานที่นักเรียนค้างส่งทุกๆเดือน. ผู้ปกครองได้ช่วยนักเรียนตามงานนักเรียนได้
ค่ะ 

2. ระเบียบเเละกฎข้อไหนที่สามารถละให้นักเรียนได้ก็ละไม่ต้องเคร่งเกินไปทําให้นักเรียนเครียด 
3. อยากให้ร.รคุยกับรถรับส่งนักเรียนให้เข้าไปรับนักเรียนในร.รเลยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

เพราะวุ่นวายมากตำรวจก็ไม่ได้มีทุกวันร.รก็มีทางเข้าออกสะดวกแล้ว ได้เห็นด้วยตัวเองเพราะรับส่ง
ลูกเองคะ่ 

4. หอประชุมมีอากาศร้อนอบอ้าว พัดลมไม่เพียงพอ 
5. ไม่มีครับเนื่องจากโรงเรียนทำดีอยู่แล้วครูที่ปรึกษามีการแจ้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่เกี่ยวกับตัว

เด็กทางไลน์ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


