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รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดบัโรงเรียน 

คร้ังท่ี 1/2560 

วนัเสาร์ท่ี 17 มิถุนายน 2560 

ณ หอ้งประชุมวชิาการ  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. คุณครูก่ิงกาญจน์  วเิศษสินธ์ุ คุณครูท่ีปรึกษา 

2. คุณธนกฤต  สังขสุ์วรรณ ประธาน 
3. คุณจุไรรัตน์  อุบลชาติ ประธานชั้น ป.1 
4. คุณสุปราณี  อรรคฮาดสี ประธานชั้น ป.2 
5. คุณอคัรนนัท ์ อศัวรัชตโ์ภคิน ประธานชั้น ป.3 
6. คุณวราภรณ์  เสมาขนัธ์ ประธานชั้น ป.4 
7. คุณวลัลภา  ธีระบุญชยักุล ประธานชั้น ป.5 
8. คุณภณัฑรัฏ  แซ่ล้ิม ประธานชั้น ป.6 
9. คุณจรัสเดช  สุโภภาค ประธานชั้น ม.1 
10. คุณสันทศัน์  เกษณียบุตร์ ประธานชั้น ม.3 
11. คุณกนกพร  ปลอ้งอ่อน ประธานชั้น ม.4 
12. คุณครูพรสิริ  ด่อนสีดัน่ คุณครูผูป้ระสานงานฝ่ายประถม 

ผู้มาประชุมซ่ึงมิใช่ประธานช้ัน 
1. คุณเขมกุลภรณ์  ทรัพยแ์สนดี ประธานชั้น ป.2/1 
2. นาวาโท จิทศัน์  ทองเขียว ประธานชั้น ป.2/2 
3. คุณสุดธิเดช  ยนตรา ประธานชั้น ป.2/4 
4. คุณพูนสมบติั  ศรุตาพงศ์ ผูป้กครอง ชั้น ป.4 
5. คุณใกลรุ่้ง  โสฬศ ผูป้กครอง ชั้น ม.3/4 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. คุณสุชาติ  ภานุมาศ ประธานชั้น ม.2 
2. คุณจตุรงค ์ โกลิมาศ ประธานชั้น ม.5 
3. คุณอรุณี  ทองเสม ประธานชั้น ม.6 
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เร่ิมประชุมเวลา 9:28 น. 

คุณธนกฤตกล่าวขออนุญาตคุณครูก่ิงกาญจน์เป็นประธานในท่ีประชุม  เม่ือคุณครูอนุญาตแลว้ประธาน
ไดข้อใหผู้ร่้วมประชุมทุกท่านไดย้นืข้ึนหนัหนา้ไปทางพระบรมมหาราชวงั  แลว้ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี  จากนั้นจึงเร่ิมการประชุม  เน้ือหาการประชุมสรุปไดด้งัน้ี 

วาระที่  1 เ ร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 ประธาน 

ประธานกล่าววา่  รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ในการท าหนา้ท่ีประธานเครือข่าย ฯ รุ่นท่ี 4 ปี 2557-2559 น้ีจน
ครบวาระแลว้  ในปี 2560 น้ี จะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เขา้มาท าหนา้ท่ีแทน 

1.2 เงินอุดหนุน 

คุณครูหอ้งสมุดแจง้วา่เงินอุดหนุนจะไม่รวมค่าแบบเรียน  เน่ืองจากทางโรงเรียนพิจารณาแลว้วา่การรับ
เงินอุดหนุนค่าแบบเรียนนั้นท าให้นกัเรียนตอ้งน าหนงัสือมาคืน ซ่ึงอาจมีปัญหาได้หากหนงัสือช ารุดนกัเรียนก็
จะตอ้งเสียค่าปรับ  และอาจเป็นปัญหากบันกัเรียนรุ่นต่อ ๆ มาซ่ึงตอ้งใชแ้บบเรียนเล่มเก่า 

อยา่งไรก็ตามหากผูป้กครองตอ้งการหลกัฐานเพื่อน าไปเบิกค่าแบบเรียนกบัหน่วยงานตน้สังกดัท่ีตนเอง
ท างานอยู ่ สามารถติดต่อไดท่ี้หอ้งสมุด 

ส าหรับการรับเงินอุดหนุนค่าสมุดนั้น  นักเรียนซ่ึงแจง้ในแบบฟอร์มสั่งซ้ือแบบเรียนว่าซ้ือสมุดด้วย
สามารถรับเงินอุดหนุนค่าสมุดไดโ้ดยไม่ตอ้งน าหลกัฐานมาแสดง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดแ้จง้ไวน้ั้นไดส่้ง
ต่อไปท่ีฝ่ายการเงินแลว้ 

1.3 การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ  

ประธานแจง้ว่าไดต้อบรับค าเชิญของท่านผูจ้ดัการโรงเรียน ฯ (อาจารยเ์ปรมอนงค์)  เร่ืองการเขา้กราบ
ถวายบงัคมพระบรมศพกบัท่านผูจ้ดัการโรงเรียนไปเม่ือวนัไหวค้รู 15 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา  ทั้งน้ีจะแจง้
รายละเอียดใหท้ราบต่อไปหลงัจากไดป้ระสานงานในรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ 

วาระที่  2 การเลือกตั้ งประธานเครือข่าย  

ประธานไดแ้จง้ขอ้ก าหนดในการคดัเลือกประธานเครือข่าย ฯ วา่  ประธานจะคดัเลือกจากประธานชั้น  
และประธานชั้นเท่านั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกประธานเครือข่าย  และเน่ืองจากมีประธานชั้นบางท่านเพิ่งเขา้
มารับต าแหน่ง  ดงันั้นประธานจึงขอใหป้ระธานชั้นทุกท่านไดแ้นะน าตวั  อาชีพ  และต าแหน่งเดิม  สั้น ๆ ไม่เกิน
ท่านละ 2 นาที 
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o ประธานชั้น ป.1 คุณจุไรรัตน์กล่าววา่  ตนเองท างานเป็น Coach online สร้างแรงบนัดาลใจ  ยงัไม่ทราบถึง
วธีิการท างานเครือข่าย  แต่จะท าตวัเองเป็นแกว้เปล่า  จะตั้งใจท างานเพื่อลูก  เพื่อโรงเรียน  ซ่ึงมองวา่เป็น
โรงเรียนสตรีเพียบพร้อมดว้ยความจริยามรรยาท  ขอเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพฒันาโรงเรียน 

o ประธานชั้น ป.2 คุณสุปราณีกล่าววา่  ตนเองท างานราชการ  แมร่้างกายจะไม่พร้อม  แต่มีใจท่ีพร้อมร่วม
พฒันาโรงเรียน 

o ประธานชั้น ป.4 คุณวราภรณ์กล่าววา่  ตนเองท าธุรกิจส่ิงพิมพ ์ พร้อมใหค้วามร่วมมือ  ช่วยเหลือ 

o ประธานชั้น ป.5 คุณวลัลภากล่าววา่  ตนเองรับราชการจะตั้งใจท างานเตม็ท่ี 

o ประธานชั้น ป.6 คุณภณัฑรัฏกล่าววา่  ตนเองเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน เมืองไทยประกนัชีวติ 

o ประธานชั้น ม.1 คุณจรัสเดชกล่าววา่  ตนเองเป็นวศิวกร ท างานท่ี กฟผ.  และเป็นรองประธานในกรรมการ
ชุดท่ีผา่นมา  ไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีตรงน้ีเน่ืองจากประธานชั้นคนเก่าลาออก 

o ประธานชั้น ม.3 คุณสันทศัน์กล่าววา่  ตนเองเป็นวศิวกรในบริษทัฤทธา  รับผิดชอบงานใน กทม. และ 
กมัพูชา 4 โครงการ  เป็นรองประธานคนท่ี 2   ปีท่ีแลว้ไดเ้สนอแผนงาน 4 โครงการ  ตั้งใจท างานใหท้่าน
ผูป้กครองไดมี้ความสุข  และเด็กไดส้นุกในการอยูโ่รงเรียน 

o ประธานชั้น ม.4 คุณกนกพรกล่าววา่  ท างาน ท่ี กฟผ.  ท่ีผา่นมาไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี  มีความ
ยนิดีในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ฯ 

ประธานแจง้วิธีการวา่ประธานชั้น 1 ท่าน  มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง  โดยเสนอให้ลงคะแนนในกระดาษ
แลว้พบัมาใส่ในกล่องลงคะแนน 

คุณสันทศัน์ขอหารือวา่ในการเลือกประธาน  อยากใหป้ระธานชั้นทุกท่านไดม้าใชสิ้ทธิ 

คุณครูก่ิงกาญจน์ให้ความเห็นว่าท่ีประชุม 2 ใน 3 ครบองค์ประชุมแล้วสามารถเลือกประธานได ้ 
ส าหรับวธีิการไม่มีขอ้จ ากดัไว ้

คุณสันทศัน์เสนอใหอ้อกเสียงโดยวธีิการยกมือ 

ประธานจึงขอให้ประธานชั้นทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นในค าถาม 2 ข้อ  เก่ียวกับ 1) วิธีการ
ลงคะแนน  และ 2) องคป์ระชุม 

– ประธานชั้น ป.1  เห็นดว้ยกบัการยกมือเน่ืองจากคนไม่มาก  และ นดักนัแลว้ องคป์ระชุมครบแลว้
ควรเลือกเลย 

– ประธานชั้น ป.2  เห็นดว้ยกบัการยกมือเน่ืองจากคนนอ้ย  และใหล้งเสียงเลย 
– ประธานชั้น ป.4  เห็นดว้ยกบัการยกมือ  และเลือกวนัน้ีเลย 
– ประธานชั้น ป.5  เห็นดว้ยกบัการยกมือจะไดเ้ร็ว  และเลือกวนัน้ีงานจะไดเ้ดิน   
– ประธานชั้น ป.6  เห็นดว้ยกบัการยกมือ  และเลือกวนัน้ีเลย 
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– ประธานชั้น ม.1  เห็นดว้ยกบัการยกมือ  และเลือกวนัน้ีเลย 
– ประธานชั้น ม.3  เห็นดว้ยกบัการยกมือ  และไม่เห็นดว้ยเลือกวนัน้ี 
– ประธานชั้น ม.4  เห็นดว้ยกบัการยกมือ  และเลือกวนัน้ีเลย 

ประธานช้ีแจงวา่การออกหนงัสือเชิญประชุมไปนั้น  ถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของประธานชั้นท่ีจะตอ้ง
แจง้หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ และเน่ืองจากผูมี้สิทธิออกเสียงทุกท่านเห็นดว้ยกบัการยกมือออกเสียง  
และมีผูเ้ห็นดว้ยกบัการเลือกประธานในวนัน้ีถึง 7 ใน 8 เสียง  ดงันั้นประธานจึงให้ทุกท่านเสนอช่ือประธานโดย
อิสระ  ดงัน้ี 

 
– ประธานชั้น ป.1  เสนอ ประธานชั้น ม.1 
– ประธานชั้น ป.2  เสนอ ประธานชั้น ม.1 
– ประธานชั้น ป.4  เสนอ ประธานชั้น ม.1 
– ประธานชั้น ป.5  เสนอ ประธานชั้น ม.1 
– ประธานชั้น ป.6  เสนอ ประธานชั้น ม.1 
– ประธานชั้น ม.1  เสนอ ประธานชั้น ม.3 
– ประธานชั้น ม.3  เลือก ประธานชั้น ป.1 
– ประธานชั้น ม.4  เสนอ ประธานชั้น ม.1 

ประธานชั้น ป.3 ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  ประธานจึงขอใหแ้นะน าตวั  พร้อมกบัเสนอช่ือประธาน 

ประธานชั้น ป.3 กล่าวขออภยั  เน่ืองจากติดภาระกิจกบัการเป็นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเจา้พระยา  เสนอ
ประธานชั้น ม.3 

มีผูเ้สนอช่ือ ประธานชั้น ม.1 จ  านวน 6 เสียง  ประธานชั้น ป.1 จ านวน 1 เสียง  ประธานชั้น ม.3 จ  านวน 
2 เสียง  แต่ ประธานชั้น ม.3 ขอถอนตวั 

ประธานเปิดใหอ้อกเสียงโดยใหเ้สียงขา้งมากถือเป็นท่ียติุ  มีผูย้กมือลงคะแนนเลือกประธานดงัน้ี 
– ประธานชั้น ป.1 จ านวน 3 เสียง  ประกอบดว้ย ประธานชั้น ป.3  ม.1  ม.3   
– ประธานชั้น ม.1 จ  านวน 6 เสียง  ประกอบดว้ย ประธานชั้น ป.1  ป.2  ป.4  ป.5  ป.6  ม.4 

ประธานจึงประกาศวา่  คุณจรัสเดช ประธานชั้น ม.1 ไดรั้บคดัเลือกเป็นประธานเครือข่ายชุดท่ี 5 มีวาระ
ด ารงต าแหน่งในปีการศึกษา 2560 – 2562 

วาระที่  3 ส่งมอบหน้าที่  

ประธานกล่าววา่  รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ่งในการท าหน้าท่ีประธานเครือข่าย ฯ  ตนเองท างานในแวดวง
เครือข่ายมานานถึง 10 ปี  การท างานไม่ใช่เร่ืองง่าย  การสร้างความสัมพนัธ์  การเป็นส่ือกลางถือเป็นส่ิงส าคญั  
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การท างานทุกอยา่งไปผลตอบรับอาจไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง  ท่านผูจ้ดัการและอาจารยใ์หญ่ท่านมีความเอาใจใส่และ
อ่านบนัทึกการประชุมเครือข่าย ฯ ทุกฉบบั 

เอกสารท่ีน ามาในวนัน้ีทั้ง 3 แฟ้มใหญ่ขอส่งมอบใหท้่านประธานคนใหม่  นอกจากน้ียงัมีส่ิงของไดแ้ก่ 
เส้ือ 80 ปี ซ่ึงขอส่งมอบในวนัหลงั  เงินในกองทุนเครือข่ายคงเหลือในบญัชีจ านวน 23,578.50 บาท 

ท่ีผา่นมามีความเช่ือวา่ทุกท่านมีความปรารถนาดี  มีความคิดสร้างสรรค ์ ตนเองท างาน ประสานงานกบั
ผูบ้ริหารโรงเรียนดว้ยความขยนัขนัแข็งจนไดรั้บการยอมรับ  ถือเป็นพฒันาการของเครือข่ายผูป้กครอง  อดีตคือ
อดีต  ขอใหทุ้กท่านไดส้ร้างอนาคตร่วมกนั 

ขอขอบคุณคุณครูก่ิงกาญจน์  ครูจิตรลดา  และโดยเฉพาะครูพรสิริ แมจ้ะผูป้ระสานงานฝ่ายประถม  แต่
คุณครูกไ็ดช่้วยท างานติดต่อและประสานงานเครือข่ายใหท้ั้งโรงเรียน 

ประธานกล่าววา่ต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดใหม่จะเป็นหนา้ท่ีของประธานคนใหม่  จากนั้นได้
เชิญคุณจรัสเดชประธานคนใหม่ข้ึนมาท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

วาระที่  4 รับต าแหน่งใหม่สานต่อหน้าที่  

ประธานกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียง  จากหนา้ท่ีความรับผิดชอบงานประจ าและลูกสาว 3 คน  จากน้ี
ไปความรับผดิชอบจะเพิ่มข้ึนเป็นเด็กนกัเรียนสองพนักวา่คน  คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และคณะผูป้กครอง  ตนเอง
จะท าหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละบนพื้นฐานของความเขา้อกเขา้ใจกนั 

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินจะตอ้งมีความโปร่งใสไม่ให้เกิดค าถาม  เครือข่าย ฯ ไม่มีเงินในรูปงบประมาณ  
คุณสันทศัน์มีแนวคิดจดักิจกรรมเพื่อหาเงินบนแนวคิดเพื่อประโยชน์ในวนัหน้า  ก็จะตอ้งมีระบบบริหารจดัการท่ี
เหมาะสมดว้ย 

การท างานจะมีการวางแผนอย่างเหมาะสมควรท า 20  ให้ได้ผล 80  ไม่ใช่ท า 80 แต่ได้ผล 20 
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงประธานท่านเดิมไดเ้ปิดประตูไวจ้ะสานต่อให้เกิดความย ัง่ยืน  และได้
ขอเชิญท่านมาเป็น Coach  

ในเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการดา้นการศึกษา ไม่มีความกงัวลเร่ืองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
เน่ืองจากไดเ้ขา้ร่วมพิธีไหวค้รูท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าให้ทราบว่ามีเด็กนกัเรียนไดค้ะแนน O-net 100%  ไดเ้กรด
เฉล่ีย 4.00 หลายคน 

การท างานจะต้องแยกแยะว่าส่ิงใดเป็นปัญหาของโรงเรียน  ส่ิงใดเป็นปัญหาของผูป้กครอง  ความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างเกิดข้ึนแน่  หากบริหารไม่ดีจะเป็นการสร้างความแตกแยก  ทะเลาะกนัไม่ไดอ้ะไร  หนกันิดเบา
หน่อยควรใหอ้ภยักนั  ยดิตึดก็ทุกขเ์อง  การมองปัญหาแลว้แกไ้ขไปดว้ยกนัจะเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ 
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4.1 การประชุม 

การประชุมกรรมการกนัเทอมละ 4 คร้ัง  คร้ังละเพียง 3 ชัว่โมงถือวา่นอ้ยนิด  ดงันั้นจึงขอให้ทุกท่านให้
ความส าคญัในเร่ืองเวลา  ทั้งการตรงต่อเวลาและการรักษาเวลา  จะใหโ้อกาสทุกท่านไดพู้ดไดแ้สดงความคิดเห็น  
แต่การส่ือสารจะตอ้งเป็นไปเพื่อความเขา้ใจ  จะไม่ให้เวลาบางคนพูดมากไป  คนพูดก็ตอ้งให้เกียรติคนฟังดว้ย  
การประชุมจึงจะมีประสิทธิภาพ   

เดือนหน้าจะมีการแต่งตั้ งต าแหน่งต่าง ๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ  จะมีการก าหนดพนัธกิจและ
วสิัยทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์  ระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการเครือข่าย ฯ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
จะมีการทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอใหโ้รงเรียนพิจารณา 

การประชุมจะตอ้งไดบ้ทสรุปทุกเร่ือง  ขอ้สรุปต่าง ๆ ในท่ีประชุมจะบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  การ
ประชุมคร้ังหน้าจะมาติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่าเร่ืองเหล่านั้นมีความคืบหน้าในการ
ด าเนินการไปอยา่งไรแลว้  ท่ีผ่านมาประเด็นเร่ืองความปลอดภยั  การจราจร  สุขอนามยั  การเจ็บป่วย  ห้องน ้ า  
และโภชนาการ  เป็นประเด็นท่ีพูดกันบ่อยและใช้เวลาในท่ีประชุมมาก  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนล้วนมีความเส่ียง  
ผลกระทบ  และความรุนแรง ระดบัต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในทางท่ีดี  จะช่วยให้เร่ืองยากเป็นเร่ืองง่าย  เร่ือง
ใหญ่ก็จะกลายเป็นเร่ืองเล็ก  หากแกค้ร้ังแรกไม่ส าเร็จก็ตอ้งพิจารณาทบทวนกนัใหม่ ควรพิจารณาแนวทางแกไ้ข
ในแต่ละเร่ืองใหดี้ไม่ควรใหเ้ร่ืองเดิมกลบัมาเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขซ ้ าซากอีก 

คุณอคัรนันท์ให้ความเห็นว่า  การเสนอแผนถึงผูบ้ริหาร  นอกจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว  ให้เพิ่ม
แนวทางด าเนินการ แผน 1ฒ แผน 2 ดว้ย 

ขอใหป้ระธานชั้นท าหนา้ท่ีถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารส่ือสารไปถึงผูป้กครองในระดบัชั้นเดียวกนัดว้ย 

การออกเสียงในท่ีประชุมขอสงวนสิทธิให้นับเสียง Vote เฉพาะประธานชั้น  หากประธานชั้นไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดจ้ะตอ้งแจง้ใหป้ระธานทราบวา่จะส่งใครเขา้มาประชุมแทน 

ก าหนดประชุมเป็นวนัเสาร์สัปดาห์ท่ี 1 ของทุกเดือนท่ีอยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียน  เวลา 9.00 – 
12.00 น.   

ท่ีประชุมรับทราบ โดยจะก าหนดประฐิทินการประชุมใหท้ราบต่อไป 

ครูก่ิงกาญจน์แนะน าใหแ้นบบนัทึกการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาไปกบัหนงัสือเชิญประชุมทุกคร้ังดว้ย 

ประธานรับทราบ 

ประธานขอแต่งตั้งใหคุ้ณใกลรุ่้ง ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย ฯ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 กลุ่ม line 

ประธานไดก้ าหนดกลุ่ม line แลว้  จึงขอเชิญกรรมการและครูท่ีปรึกษาเขา้ร่วม   
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คุณอคัรนนัทแ์นะน าให ้post เร่ืองท่ีพิจารณาใน Note เพื่อใหติ้ดตามไดง่้าย 

ท่ีประชุมรับทราบและเขา้กลุ่ม line 

4.3 จิตอาสา 

คุณพูนสมบติั  ซ่ึงเป็นอดีตปฏิคม  ประชาสัมพนัธ์  ประธานชั้น ป.3 และแกนน าจิตอาสาหนา้โรงเรียน  
แจง้วา่ขอพกัไปท างานครอบครัวสัก 3 ปี  แมไ้ม่รับต าแหน่ง  แต่ยงัเป็นกรรมการเครือข่าย ฯ ของโรงเรียน  จะท า
ความดีรอบนอก  ยงัท างานจิตอาสาเหมือนเดิม   

4.4 โครงการร้อยดวงใจถวายดอกไม้จันทน์เพ่ือพ่อหลวง  

คุณสันทศัน์ไดน้ าเสนอโครงการให้คุณธนกฤตประธานท่านเดิมตั้งแต่เดือนท่ีผ่านมาแลว้  จากนั้นคุณ
ธนกฤตไดไ้ปพูดคุยกบัประธานนกัเรียน และโรงเรียน ซ่ึงต่างก็เห็นดว้ยกบัโครงการน้ี   

ครูลาวลัย ์ซ่ึงสอนวิชาการงาน ไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองอุปกรณ์ถึง 200,000 ชุด  จึงไดฝึ้กสอนนกัเรียน  
ทางโรงเรียนจึงจะเร่ิมจดัส่งนกัเรียนประจ าเดินทางไปดว้ยรถตูจ้  านวน 2 คนั  ไปร่วมประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ใน
พระบรมมหาราชวงัในนามโรงเรียนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2560 น้ี  เวลาเยน็ กลบัเวลาค ่า 

4.5 คนจรจัดหน้าโรงเรียน  

คุณสันทศัน์แจง้วา่ในเชา้วนัเสาร์  จะมีนกัเรียน 3 กลุ่มคือ  นกัเรียนท่ียืนรอผูป้กครอง  นกัเรียนท่ียืนรอ
เพื่อนเม่ือเขา้เรียนไปแลว้ตนเองจะหนีเท่ียว  และนกัเรียนท่ีมาเรียนสาย  ยืนออกนัอยูห่นา้โรงเรียนซ่ึงในบริเวณ
นั้นมีคนจรจดัดว้ย  แต่ก็ไม่พบบุคลากรท่ีทางโรงเรียนจดัไวค้อยดูแลป้องกนัเหตุร้าย 

คุณอคัรเดชแจง้วา่มีเหตุเกิดกบันกัเรียนชั้น ป.3  ท่ีเดินมาโรงเรียนกบัผูป้กครองในช่วงเชา้โดนคนจรจดั
จบัแขนเด็กในขณะท่ีเดินผา่นหน้าตึกแถวระหวา่งทางเทา้จากท่ีจอดรถบ๊ิกซีมาโรงเรียน  พยายามไปแจง้ต ารวจ
แลว้แต่ต ารวจก็ยุง่อยูก่บัการดูแลเร่ืองจราจร 

ครูพรสิริแจง้ว่าโรงเรียนยงัไม่ทราบเร่ืองน้ี  ส าหรับคนจรจดันั้นหายไปแลว้พกัหน่ึง  ท่ีกลบัมาใหม่น้ี
ทราบวา่มีทั้งร้านคา้และผูป้กครองใหอ้าหารหรือเงินดว้ย 

ประธานสรุปว่าหากเคยแก้ไขแล้วแต่ปัญหายงัอยู่จึงควรใช้วิธีการใหม่  ในกรณีน้ีควรให้จดัการโดย
หน่วยงานภาครัฐ  และเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงมากเพราะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของเด็กนกัเรียน  
เครือข่ายจะเร่งด าเนินการหาขอ้มูลและติดต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขโดยด่วน และอาจตอ้งขอเขา้
หารือกบัผูบ้ริหารโรงเรียนหากจ าเป็นตอ้งท าหนงัสือจากโรงเรียนถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.6 น า้ขังใต้อาคาร 80 ปี 

คุณสันทศัน์ขอใหโ้รงเรียนจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลน ้าฝนท่ีขงัโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นแอ่ง  ในลานกิจกรรม ชั้น 
1 อาคาร 80 ปี  เพราะอาจเป็นเหตุใหน้กัเรียนเกิดล่ืนลม้ไดรั้บบาดเจบ็   

คุณครูก่ิงกาญจน์  รับประสานงาน 





 

ที� ๓/๒๕๖๐                                                                    เครือข่ายผูป้กครองโ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 ๒๑๐ ถนนราชวถีิ แขวงบางยี�ขนั
 เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

 ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เรื�อง   แจง้รายชื�อคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดบัโ รงเรียน 
เรียน   ผูจ้ดัการโ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (นางเปรมอนงค ์ รัตนะสาขา) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ฯ ครั6 งที� ๑/๒๕๖๐ 

 ตามที�คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองโ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ได้

สิ6นสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งลง และคณะกรรมการเครือข่าย ฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ฯ

ครั6 งที� ๑/๒๕๖๐ เพื�อเลือกตั6งประธาน ฯ เมื�อวนัเสาร์ที� ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  พร้อมนี6 ไดมี้การคดัเลือกบุคคลเขา้

ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ  ในคณะกรรมการเครือข่าย ฯ ครบถว้นแลว้นั6น  

 ดงันั6น เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั6นพื6นฐาน วา่ดว้ยเครือข่ายผูป้กครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๑  กระผมในฐานะที�ไดรั้บเลือกตั6งให้เป็นประธาน ฯ  จึงขอแจง้รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่าย

ผูป้กครองโ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โ ดยมีรายชื�อคณะกรรมการ ฯ ดงันี6  

๑. นายธนกฤต   สังข์สุวรรณ ที�ปรึกษาประธานคณะกรรมการเครือข่าย ฯ 

๒. นายจรัสเดช   สุโ ภภาค ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ฯ 

๓. นายสันทศัน์   เกษณียบุตร์ รองประธาน ฯ คนที� ๑ 

๔. นางสาวจุไรรัตน์   อุบลชาติ รองประธาน ฯ คนที� ๒ และ ประชาสัมพนัธ์ 

๕. นางสุปราณี   อรรคฮาดสี กรรมการ 

๖. นายอคัรนนัท ์  อศัวรัชต์โ ภคิน กรรมการ 

๗. นางวลัลภา   ธีระบุญชยักุล กรรมการ 

๘. นายภณัฑรัฏ   แซ่ลิ6ม กรรมการ 

 

 



 

๙. นายสุชาติ   ภานุมาศ กรรมการ 

๑๐. นางกนกพร   ปลอ้งอ่อน กรรมการ 

๑๑. นายจตุรงค ์  โ กลิมาศ กรรมการ 

๑๒. นางอรุณี   ทองเสม กรรมการ 

๑๓. นายอุกฤษฏ์ เกตุดารา เหรัญญิก 

๑๔. นางวราภรณ์   เสมาขนัธ์ ปฏิคม 

๑๕. นางใกลรุ่้ง   โ สฬศ เลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพื�อโ ปรดพิจารณาแต่งตั6งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองโ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ด้วย จะเป็นพระคุณยิ�ง 

 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                
 (นายจรัสเดช  สุโ ภภาค) 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
 โ รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
- เลขานุการ  
โ ทร. ๐๖๒-๕๕๔-๖๒๙๕ 


