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             ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

             ที ่ ๓๒๘ / ๒๕๖๒ 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรประชุมผู้ปกครอง ตำมโครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน   

  --------------------------------------------------------------------------------- 
  

ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ได้ด ำเนินกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษำ   ซึ่งเป็นระบบงำน
คุณภำพตำมกรอบโครงสร้ำงและนโยบำยของโรงเรียน  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำสำมำรถดูแล  ก ำกับติดตำมและควบคุม
พฤติกรรมของนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งเป็นเยำวชนให้เติบโต  เป็นประชำกรที่มีคุณภำพของ
ชุมชน  ท้องถิ่น  และเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประชุมผู้ปกครองตำมโครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน 
ในวันเสำร์ ที่  ๔  มกรำคม  ๒๕๖๓  ส ำเร็จและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  
๓๙ (วรรค  ๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรครู  กระทรวงศึกษำธิกำร  พุทธศักรำช ๒๕๕๓  (ฉบับที่  ๒) 
และมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช  ๒๕๕๓  (ฉบับที่  ๓)  
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร   จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่  “กำรประชุมผู้ปกครอง”  ตำมโครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ดังนี้  

 
 ๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ อ ำนวยกำรและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ก ำลังใจ และให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.๑  นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓  นำงสำวณัฏฐ์ธนัน  ร ำเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๑.๔  นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร   กรรมกำร                    

 ๑.๕  นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์       รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ๒.   คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร   มีหน้ำที่   วำงแผนกำรด ำเนินงำน  และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  
 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์   ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒  นำงสำวณัฏฐ์ธนัน  ร ำเจริญ   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ            รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๓  นำงค ำพัน  หินแก้ว      ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
  ๒.๔  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
                     ๒.๕  นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี          ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
                          ๒.๖  นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร    ครชู ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
  ๒.๗  นำยสถิตย์   ชมชื่น     ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
  ๒.๘  นำยสำคร  เป้ำใจสุข          ครูช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 



๒ 
 

  ๒.๙  นำยมำโนช  ทัตเศษ              ครูช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
  ๒.๑๐  นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์           ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๒.๑๑  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล           ครูช ำนำญกำร      กรรมกำร 

๒.๑๒  นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์           ครชู ำนำญกำร      กรรมกำร 
๒.๑๓  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม              ครูช ำนำญกำร      กรรมกำร 
๒.๑๔  นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร      กรรมกำร 

  ๒.๑๕  นำยสมำน  ทวีผล         ครู                           กรรมกำร 
  ๒.๑๖  หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น            กรรมกำร 
  ๒.๑๗  รองหัวหน้ำระดับ             กรรมกำร 
  ๒.๑๘  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน         กรรมกำร 

๒.๑๘  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์     ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๒.๑๙  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง           ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  แยกเป็น  ๓  ฝ่ำยย่อย  ดังนี้ 

  ๓.๑  ฝ่ำยจัดสถำนที่ห้องประชุมรวม  มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ประชุมผู้ปกครองโดยจัดสถำนที่  เป็น  
๒  ส่วน คือ ชั้นล่ำงอำคำรเพชร รับรำยงำนตัว ม.ต้น ส่วนกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จัดขึ้นในหอประชุม
มรกตและบริเวณชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำภิเษกใช้ส ำหรับประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลำย  โดยมีรำยละเอียด  
ดังนี้ 
         - จัดเตรียม  ท ำควำมสะอำดสถำนที่จัดประชุมรวม  ทั้ง  ๒  แห่ง 
         - จัดเก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครอง  และคณะครู  ที่ประชุมรวมทั้ง  ๒  แห่งโดยจัดวำงให้เป็นกลุ่มแบ่ง เว้น
ระยะตำมระดับชั้น  ( กลุ่ม  ม.๑-๒-๓ , กลุ่ม ม.๔-๕-๖ )  มีป้ำย บอกต ำแหน่งระดับชั้นให้สังเกตได้   
         - จัดโต๊ะ  เก้ำอ้ี  ส ำหรับรับรำยงำนตัวลงทะเบียนผู้ปกครอง  ในบริเวณที่ก ำหนดทั้ง ๒ แห่ง พร้อม
ติดป้ำยไวนิลบอกจุดรับรำยงำนตัว  ติดป้ำยสำมเหลี่ยมบอกห้องเรียนที่โต๊ะรับรำยงำนตัวทั้งหมดให้เห็นเด่นชัด 
         - เตรียมโพเดียมส ำหรับใช้ประชุม  ทั้ง  ๒  แห่ง 
         - จัดเตรียมพัดลมตำมควำมเหมำะสม 
 

แยกเป็น ๒  ชุด  ดังนี้ 
๓.๑.๑  จัดสถำนที่ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น  ม. ต้น  ( ในหอประชุมมรกต ) 
          รับรำยงำนตัว ชั้นล่ำงอำคำรเพชร            ประกอบด้วย 

  ๓.๑.๑  นำยสมำน  ทวีผล                 คร ู            หวัหน้ำ 
  ๓.๑.๒  นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว                  ครูช ำนำญกำร            ผู้ช่วย   

๓.๑.๓  นำยทวีศักดิ์ สินทรัพย์                ครชู ำนำญกำร            ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๔  นำยปิยะพงษ์  เอมรุญ           คร ู           ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๕  นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล           คร ู           ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๖  นำยสมชำย  เที่ยงดี  คร ู           ผู้ช่วย 

๓.๑.๗  นำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด           ครูผู้ช่วย           ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๘  นำยประภำศ  เพ็งลำด           นักศึกษำประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๙  นำยวโรดม  กำงสันเที๊ยะ           นักศึกษำประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๑๐  ลูกจ้ำงชั่วครำวชำยทุกคน             ผู้ช่วย 



๓ 
 

๓.๑.๒  จัดสถำนที่ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น  ม. ปลำย  ( ชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำฯ )  ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑  นำยสำคร  เป้ำใจสุข            ครูช ำนำญกำร          หวัหน้ำ 
  ๓.๑.๒  นำยมำโนช  ทัตเศษ            ครูช ำนำญกำร          ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๓  นำยพงษ์สิทธิ  ศิริพัฒน์               ครูช ำนำญกำร          ผู้ช่วย 
  ๓.๑.๔  นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์           ครูช ำนำญกำร          ผู้ช่วย 

๓.๑.๕  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ   ครชู ำนำญกำร          ผู้ช่วย 
๓.๑.๖  นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   คร ู           ผู้ช่วย 

 ๓.๑.๗  นำยต่อลำภ  ส ำเภำ   คร ู           ผู้ช่วย 
๓.๑.๘  นำยชัชวำนนท์  สงครำม   คร ู           ผู้ช่วย 
๓.๑.๙  นำยธมกร  ยำหลง   คร ู           ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๐  นำยรัฐพงษ์  คงปรำงดี   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์        ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๑  ลูกจ้ำงชั่วครำวชำยทุกคน                      ผู้ช่วย 

 
๓.๒  ฝ่ำยตกแต่งสถำนที่และจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชำ  มีหน้ำที่  ตกแต่งสถำนที่ประชุมรวมทั้ง  ๒  แห่ง  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  - ผูกผ้ำ  ตกแต่งผ้ำขอบเวที  โต๊ะรับรำยงำนตัว  ตกแต่งกระถำงต้นไม้  ตำมควำมเหมำะสม  สวยงำม 
  - จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ  พร้อมใช้งำน  ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ          หัวหน้ำ 
  ๓.๒.๒  นำงนวลนุช  จันทรพิทักษ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๓  นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก      ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๔  นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๕  นำงวรำกร  น่วมถนอม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                   ผู้ช่วย 

๓.๒.๖  นำงสุกัญญำ  จุมพรม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    ผู้ช่วย 
๓.๒.๗  นำงเยำวลักษณ์  สำมำ    ครูช ำนำญกำร            ผู้ช่วย 
๓.๒.๘  นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์    ครูช ำนำญกำร            ผู้ช่วย  

  ๓.๒.๙  นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย    ครูช ำนำญกำร                    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๐  นำงสุจิตรำ จันกวด    ครู                       ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๑  นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย   ครู                       ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๒  นำงวิริยำ  รินลำ    ครู                       ผู้ช่วย 

๓.๒.๑๓  นำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว      ครู            ผู้ช่วย 
๓.๒.๑๔  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์   ครู            ผู้ช่วย 

                     ๓.๒.๑๕  นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ    ครูผู้ช่วย           ผู้ช่วย 
                     ๓.๒.๑๖  นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี        ครูผู้ช่วย                                     ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๗  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง   พนักงำนรำชกำร          ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๘  นำงกชณิภำ  สินทรัพย์    ครูอัตรำจ้ำง           ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๙  นำงสำวพัชรำภรณ์  กำวะศรี   ครูอัตรำจ้ำง           ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๐  นำงสำวสิรินันท์  ขนัยศ    ครูอัตรำจ้ำง           ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๑  นำงสำวทิพย์สุดำ  อุดอ้ำย   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๒  นำงสำวแพรพลอย  กลั้นกลำงดอนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 



๔ 
 

  ๓.๒.๒๓  นำงสำววันวสิำ  แก้วปู่    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
                     ๓.๒.๒๔  นำงสำวพัชรีพร  ดวงคมทำ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๕  นำงสำวณัฐธิมล  ชอบเลี้ยงสัตว์   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๖  นำงสำวณัฐริกำ  ผมงำม      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๗  นำงสำวสุจิตรำ  กองสง      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
           ๓.๒.๒๘  นำงสำวกำญจนำ  บุญบ ำรุง      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 

๓.๒.๒๙  ลูกจ้ำงชั่วครำวสตรทีุกคน             ผู้ช่วย  
   
 ๓.๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมอำคำรเรียน  ห้องเรียน  และห้องน้ ำ  ที่จอดรถและบริเวณทั่วไป  
มีหน้ำที่  ดูแลเตรียมควำมพร้อมอำคำรเรียน ห้องเรียน  ก ำหนดจุดจอดรถ  ก ำหนดกำรใช้ห้องน้ ำส ำหรับผู้ปกครอง  ครู  
และนักเรียน  ให้เกิดควำมสะดวก  ชัดเจน  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  -  ท ำแผนผังห้องเรียน แจกผู้ปกครองขณะรำยงำนตัว   

-  ดูแลป้ำยห้องเรียนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
-  ก ำกับดูแลควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน  อำคำรเรียน และห้องเรียนให้พร้อม 

  -  จัดเตรียมห้องน้ ำส ำหรับผู้ปกครอง  ครู และนักเรียน ทุกที่ทุกอำคำรให้พร้อมใช้งำน 
   มีป้ำยก ำกับ ห้องน้ ำชำย-หญิง อย่ำงชัดเจน  ประกอบด้วย 

  ๓.๓.๑  นำยไพโรจน์   ผิวเณร    ครูช ำนำญกำร             หัวหน้ำ 
  ๓.๓.๒  นำยวิเชียร  สุทธหลวง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                     ผูช้่วย 
  ๓.๓.๓  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                     ผูช้่วย 

๓.๓.๔  นำงจุฑำภัทร์  ปะเมโท    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                     ผูช้่วย 
๓.๓.๕  นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว                    ครูช ำนำญกำร              ผูช้่วย   

 ๓.๓.๖  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ    ครูช ำนำญกำร             ผู้ช่วย 
๓.๓.๗  นำยชำญณรงค์  บุญจิตร    ครู     ผู้ช่วย 
๓.๓.๘  นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล        ครู     ผู้ช่วย 

  ๓.๓.๙  หัวหน้ำอำคำรทุกอำคำร                ผูช้่วย 
  ๓.๓.๑๐  ครูที่ปรึกษำ                           ผูช้่วย 
  ๓.๓.๑๑  ลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน                ผูช้่วย 
 
 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำป้ำยต่ำง  ๆ  มีหน้ำที่  จัดท ำและติดตั้งป้ำยไวนิลทั้ง  ๕  รำยกำร  ดังนี้ 

๑. จดัท ำป้ำยไวนิลห้องประชุมรวม ทั้ง  ๒  แห่ง  พร้อมติดตั้งที่ประชุมรวม โดยมีข้อควำม  ดังนี้ 
            กำรประชุมผู้ปกครอง 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

   โครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน 
  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   สพม. ๔๐ 

วันเสำร์ที่  ๔  มกรำคม  ๒๕๖๓ 

                     กำรประชุมผู้ปกครอง 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
                   โครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน 
             โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   สพม. ๔๐ 
                วันเสำร์ที่  ๔  มกรำคม  ๒๕๖๓ 

           

๒. จัดท ำป้ำยไวนิลชี้บอกสถำนที่ประชุมและรับรำยงำนตัว  พร้อมติดตั้งบริเวณข้ำงถนนเข้ำโรงเรียนให้
สังเกตได้ง่ำย โดยใช้รูปแบบตำมควำมเหมำะสมโดยมีข้อควำมดังนี้ 

                                                                                                                                                              



๕ 
 

ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
รำยงำยตัว ทีช่ั้นล่ำงอำคำรเพชร 

ประชุมผู้ปกครองที่หอประชุมมรกต 
 

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
รำยงำนตัวและประชุมผู้ปกครอง ที่ชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำภิเษก 

 

๓. จัดท ำป้ำยไวนิลบอกสถำนที่รับรำยงำนตัว   พร้อมติดตั้ง ณ จุดรับรำยงำนตัว โดยใช้รูปแบบตำม
ควำมเหมำะสมให้มีข้อควำมดังนี้ 

 

จุดรับรำยงำนตัว ส ำหรับผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑- ม.๓ 
ชั้นล่ำงอำคำรเพชร 

 

จุดรับรำยงำนตัว ส ำหรับผู้ปกครองระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
ชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำภิเษก 

๔. จัดท ำป้ำยบอกห้องเรียนประจ ำอำคำร ติดบริเวณหน้ำอำคำรแต่ละอำคำร 
๕. ป้ำยบอกห้องเรียน ประจ ำโต๊ะ/จุดรำยงำนตัว ท้ัง ม.ต้น ม.ปลำย  ประกอบด้วย 

     ๔.๑  นำยสมำน  ทวีผล    คร ู     หัวหน้ำ 
     ๔.๒  นำยวิเชียร  สุทธหลวง          ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๔.๓  นำยสำคร  เป้ำใจสุข          ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย  

   ๔.๔  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ          ครูช ำนำญกำร            ผู้ช่วย   
     ๔.๕  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล                   ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย  
     ๔.๖  นำยมำโนช  ทัตเศษ                   ครูช ำนำญกำร             ผู้ช่วย 
     ๔.๗  นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์                  ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 
     ๔.๘  นำยปิยะพงษ์  เอมรุญ          คร ู    ผู้ช่วย 

   ๔.๙  นำยรัฐพงษ์  คงปรำงดี          นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์            ผู้ช่วย 
   ๔.๑๐  นำยประภำศ  เพ็งลำด                    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  ผู้ช่วย 

     ๔.๑๑  นำยวโรดม  กำงสันเที๊ยะ                   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  ผู้ช่วย 
   ๔.๑.๒  ลูกจ้ำงชั่วครำวชำยทุกคน      ผู้ช่วย 

 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและจัดรถเข้ำจอด  มีหน้ำที่  จัดกำรระบบกำรจรำจร  อ ำนวยควำมสะดวกท่ีจอด
รถส ำหรับผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นำยวิเชียร  สุทธหลวง                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ  
  ๕.๒  นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
  ๕.๓  นำยภูเบศร ์ ปิ่นแก้ว   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

๕.๔  นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์           ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๕.๕  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ           ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๕.๖  นำยชำญณรงค์  บุญจิตร           คร ู    ผู้ช่วย 
๕.๗  นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย           คร ู                                ผู้ชว่ย 
๕.๘  นำยวิษณุกร  ศรีทร            ลูกจ้ำงชั่วครำว   ผู้ช่วย 

  ๕.๙  นำยวินิจ  ขันตี            ยำม     ผู้ช่วย  
  ๕.๑๐  นักศึกษำวิชำทหำร           ผู้ช่วย  



๖ 
 

         ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง  เสียง  และบันทึกภำพ  แยกเป็น ๒ ฝ่ำยย่อย  ดังนี้ 
  ๖.๑  ฝ่ำยแสง  เสียง มีหน้ำที่  ติดต้ังควบคุมดูแลระบบแสง  เสียง ตลอดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
         ๖.๑.๑  นำยสถิตย์  ชมชื่น           ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
         ๖.๑.๒  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล          ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
         ๖.๑.๓  นำยทวีศักดิ์ สินทรัพย์                 ครชู ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
         ๖.๑.๔  นำยอุไร  บุญค ำ           ลูกจ้ำงชั่วครำว   ผู้ช่วย  

๖.๒  ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้ำที่  บันทึกภำพ ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมควำมเหมำะสม  รวบรวม 
ส่งไฟล์ภำพที่ผู้ประสำนงำนโครงกำร เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลของโรงเรียนในกำรประเมินและสรุปโครงกำรต่อไป      
ประกอบด้วย  
          ๖.๒.๑  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ  
          ๖.๒.๒  นำยเสกสรรค์  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
          ๖.๒.๓  นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย  
          ๖.๒.๔  นำยชัชวำนนท ์  สงครำม  คร ู    ผู้ช่วย 
          ๖.๒.๕  สภำนักเรียน       ผู้ช่วย 
 

๗.  คณะกรรมกำรสรรหำเครือข่ำยผู้ปกครอง  มีหน้ำที่   
๑. สรรหำเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน เฉพำะ ม.๑ และ ม.๔ ห้องละ  ๕  คน  และคัดเลือกเพ่ือ

แต่งตั้งเป็นเครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้น ประกอบด้วย ประธำนและเลขำนุกำร  จ ำนวน  ๓๐  คน  
๒. ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อำคำรกำญจนำภิเษก  เวลำ  ๑๑.๐๐ น. 
๓. ให้กำรต้อนรับจัดอำหำร  เครื่องดื่ม  ดูแลตัวแทนเครือข่ำยผู้ปกครองตำมควำมเหมำะสม  

ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
  ๗.๒  นำงค ำพัน  หินแก้ว           ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๗.๓  นำงสำวพรทิพย์   อ่อนท้วม                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๗.๔  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง          ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๗.๕  นำยสำคร  เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

๗.๖  นำยมำโนช  ทัตเศษ           ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๗.๗  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล          ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๗.๘  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๗.๙  นำยสมำน  ทวีผล          คร ู    ผู้ช่วย 
๗.๑๐  ครูที่ปรึกษำ        ผู้ช่วย 
๗.๑๑  หัวหน้ำระดับ        ผู้ช่วย 

  ๗.๑๒  ลูกจ้ำงชั่วครำวสตรี       ผู้ช่วย 
  ๗.๑๓  นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม          ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
   

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล สำรสนเทศ  มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำรทั้งหมด 
รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศต่ำง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน  มอบให้ครูที่ปรึกษำ  เพ่ือไปเตรียมกำรและ
ด ำเนินกำรเพ่ือสื่อสำร/รำยงำนให้ผู้ปกครองได้รับทรำบ  ตำมรำยต่อไปนี้                                                                                                                                  

๑.  เอกสำรค ำสั่งโรงเรียน          



๗ 
 

๒.  หนังสือเชิญผู้ปกครอง 
 ๓.  แบบลงชื่อรำยงำนตัวผู้ปกครอง      

๔.  แบบแจ้งรำยชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มำร่วมกำรประชุม 
๕.  ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน จำกงำนกิจกำรนักเรียน 
๖.  แบบรำยงำนข้อมูลนักเรียนด้ำนกำรเรียนรำยบุคคลจำกฝ่ำยวิชำกำร 
๗.  แบบประเมินควำมพึงพอใจฉบับผู้ปกครองประเมิน 
๘.  แบบประเมินควำมพึงพอใจฉบับครูประเมิน  
๙.  เอกสำรที่เกี่ยวกับเครือข่ำยผู้ปกครอง 

ประกอบด้วย 
  ๘.๑.๑  นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง   ครชู ำนำญกำร      หัวหน้ำ 

๘.๑.๒  นำงค ำพัน  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๓  นำงลดำวัลย์  ใจเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๔  นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย 
                     ๘.๑.๕  นำงปคุณำณัช   ทองแจ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๖  นำงวรำกร  น่วมถนอม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วย 

๘.๑.๗  นำยสถิตย์  ชมชื่น   ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
         ๘.๑.๘  นำยสำคร  เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 

๘.๑.๙  นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์   ครชู ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
๘.๑.๑๐  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล   ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 

  ๘.๑.๑๑  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี   ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๒  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม     ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๓  นำงสำววิริญญำ  ฝำงแก้ว    ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๔  นำงสำวรัตนำ  ศุขกลิ่น     ครูช ำนำญกำร      ผู้ช่วย 

๘.๑.๑๕  นำงเยำวลักษณ์  สำมำ   ครชู ำนำญกำร      ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๖  นำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว     คร ู       ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๗  นำงสำวสุภัสสร  กนัโรคำ    ครผูู้ช่วย       ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๘  นำงสำวทิพวรรณ  เพชรกันหำ      พนักงำนรำชกำร      ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๑๙  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร      ผู้ช่วย 

๘.๑.๒๐  นำงสำวสิรินันท์  ขันยศ   ครูอัตรำจ้ำง      ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๑  นำงสำวพัชรำภรณ์  กำวะศรี            ครูอัตรำจ้ำง      ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๒  นำงสำวภรฤด ี ผินสันเทียะ  พนักงำนธุรกำร      ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๓  นำงสำวรุ่งนภำ  ผำผง   ลูกจ้ำงชั่วครำว      ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๔  นำยวิษณุกร  ศรีทร   ลูกจ้ำงชั่วครำว        ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๕  นำงสำวทิพย์สุดำ  อุดอ้ำย           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๖  นำงสำวแพรพลอย  กลั้นกลำงดอน    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๗  นำงสำววันวสิำ  แก้วปู่   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๘  นำงสำวพัชรีพร  ดวงคมทำ           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 
๘.๑.๒๙  นำงสำวณัฐธิมล  ชอบเลี้ยงสัตว์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 
๘.๑.๓๐  นำงสำวณัฐริกำ  ผมงำม   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ผู้ช่วย 



๘ 
 

๘.๑.๓๑  นำงสำวสุจิตรำ  กองสง   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์    ผู้ช่วย 
๘.๑.๓๒  นำงสำวกำญจนำ  บุญบ ำรุง      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์    ผู้ช่วย 
๘.๑.๓๓  นำงสำวสุปรำณี  สนุทรสุริยวงศ ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 

                                                                                                                                                           
 ๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและประชำสัมพันธ์กลำง  มีหน้ำที่  ดังนี้ 
  -  ท ำหน้ำที่พิธีกรด ำเนินรำยกำรประชุมผู้ปกครองรวม ตำมล ำดับขั้นตอนที่ก ำหนด  กระชับและ  
ควบคุมกำรใช้เวลำให้เป็นไปตำมตำรำงท่ีก ำหนด  แนะน ำสถำนที ่- ห้องน้ ำ และอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

-  ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย กล่ำวต้อนรับ ผู้ปกครองในช่วงเช้ำ  ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยให้ 
ประธำนเครือข่ำยห้องเรียนมำประชุมเมื่อถึงเวลำ ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมนพรัตน์    

-  ประชำสัมพันธ์ก่อนถึงวันจัดกิจกรรมเพ่ือเน้นย้ ำให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  รับทรำบและตระหนักถึง 
ควำมจ ำเป็นที่ต้องมำร่วมกิจกรรมในหลำยรูปแบบ เช่น หน้ำเสำธง   อินเตอร์เน็ต   ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นำงปำลิกำ   ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร    พิธีกร  ระดับชั้น ม.ปลำย 
  ๙.๒  นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร    พิธีกร   ระดับชั้น ม.ต้น 
  ๙.๓  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร    ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
  ๙.๔  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
  ๙.๕  ครเูวรประจ ำวันหน้ำเสำธง   
 
 ๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม   มีหน้ำที่   

- จัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำดื่มส ำหรับ  แจกผู้ปกครองและคณะครู 
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม  กำแฟ  รับรองคณะครูและฝ่ำยบริหำร  ในช่วงเช้ำทั้ง  ๒  แห่ง    
- จัดเตรียมอำหำรส ำหรับกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองที่ห้องประชุมนพรัตน์ อำคำรกำญจนำฯ 

ประกอบด้วย 
 
  ๑๐.๑  นำงลดำวัลย์  ใจเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     หัวหน้ำ  
  ๑๐.๒  นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศิริ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ               ผู้ชว่ย 
  ๑๐.๓  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ผู้ชว่ย 
  ๑๐.๔  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ช่วย 
  ๑๐.๕  นำงสำวรัตนำ  ศุขกลิ่น   ครูช ำนำญกำร       ผู้ชว่ย 
  ๑๐.๖  นำงสำววรัตน์ฐนัน  มชีำญเชี่ยว  คร ู      ผู้ช่วย 
  ๑๐.๗  นำงสำวสภุัสสร  กันโรคำ   ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
  ๑๐.๘  นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี  ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 

๑๐.๙  นำงสำวสิรินันท์  ขันยศ   ครูอัตรำจ้ำง       ผู้ช่วย 
๑๐.๑๐  นำงสำวพัชรำภรณ์  กำวะศรี  ครูอัตรำจ้ำง       ผู้ช่วย 

  ๑๐.๑๑  นำงสำวสุภำรัตน์  มธัรถ   ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๒  นำงสำวพรกำวี  ลครชัย   ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๓  นำงส ำรำญ  มุ่งแฝงกลำง   ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย
  ๑๐.๑๔  นำงทองบั่ว  รักงำม   ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๕  นำงสำวปำรชิำติ  ภสูุดจิตร  ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๖  นำงสำวปิยว์รำ  สำยแปง   ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 



๙ 
 

  ๑๐.๑๗  นำงสำวรุ่งนภำ  ผำผง   ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๘  นำงสำวกุลธิดำ วงษ์ศิลำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วย 
  ๑๐.๑๙  นำงสำวทิพย์สุดำ  อุดอ้ำย           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๑๐.๒๐  นำงสำวแพรพลอย  กลั้นกลำงดอน         นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๑๐.๒๑  นำงสำววันวิสำ  แกว้ปู่            นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
                     ๑๐.๒๒  นำงสำวพัชรีพร  ดวงคมทำ           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๑๐.๒๓  นำงสำวณัฐธิมล  ชอบเลี้ยงสัตว์           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๑๐.๒๔  นำงสำวณัฐริกำ  ผมงำม              นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
  ๑๐.๒๕  นำงสำวสุจิตรำ  กองสง              นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
            ๑๐.๒๖  นำงสำวกำญจนำ  บุญบ ำรุง      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์         ผู้ช่วย 
                                                                                                                                                              
 ๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่   จัดกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรเงิน กำรพัสดุทั้งหมด ได้แก่กำรยืม
เงินทดรองจ่ำยเพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร   จัดซื้อ จัดจ้ำง เบิกจ่ำยและจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงินทั้งหมด สนับสนุน
และอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำรชุดอ่ืน ๆ ได้ท ำงำนอย่ำงคล่องตัว  ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นำงลดำวัลย์  ใจเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
  ๑๑.๒  นำงสำวรัตนำ  ศุขกลิ่น   ครูช ำนำญกำร          ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 
  ๑๑.๓  นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย   ครชู ำนำญกำร          ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 
  ๑๑.๔  นำงสำวมะลิสำ  สุธำรตัน์   ครชู ำนำญกำร          ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 
   ๑๑.๕  นำงสำวสุภัสสร  กันโรคำ   ครูผู้ช่วย           ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 
  ๑๑.๖  นำงสำวสุภำรัตน์   มัธรถ   ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 
  ๑๑.๗  นำงสำวพรกำวี  ลครชัย            ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วยงำนกำรเงิน 

๑๑.๘  นำยเสกสรรค์  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         หัวหน้ำงำนพัสดุ 
                     ๑๑.๙  นำยสมภพ  บุญเที่ยงตรง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ผู้ช่วยงำนพัสด ุ
                     ๑๑.๑๐  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร          ผู้ช่วย 
  ๑๑.๑๑  นำงสำวกุลธิดำ วงษ์ศิลำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วย 
 

๑๒.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวผู้ปกครองนักเรียน  มี ๒ ฝ่ำยย่อย  ดังนี้ 
  ๑๒.๑  ฝ่ำยตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ ณ จุดรับรำยงำนตัว   
  มีหน้ำที่ตรวจสอบ ควำมพร้อมของเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ประจ ำจุดรับรำยงำนตัวก่อนถึงเวลำรับรำยงำนตัว     
 ประกอบด้วย 
                 ๑๒.๑.๑ น.ส.สุปรำณี   สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ม.ต้น 
         ๑๒.๑.๒  นำงสุกัญญำ  จุมพรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ม.ต้น 
         ๑๒.๑.๓  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไทสง พนักงำนรำชกำร          ม.ต้น 
         ๑๒.๑.๒  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ม.ปลำย 

  ๑๒.๑.๓  นำงอรพิมพ์  พรหมชุล ี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ม.ปลำย 
  ๑๒.๑.๔  นำงสำวภัคธีมำ   แก้วยม ครูช ำนำญกำร           ม.ปลำย 

๑๒. ๑.๕ นำยวิษณุกร  ศรีทร  ลูกจ้ำงชั่วครำว          ผู้ช่วย 
  ๑๒.๒  ฝ่ำยรับรำยงำนตัวและพบผู้ปกครองด ำเนินกิจกรรมในชั้นเรียน  ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
         ๑๒.๒.๑  รับรำยงำนตัวผู้ปกครองนักเรียนตำมห้องที่ปรึกษำ  ตั้งแต่เวลำ  ๐๗.๓๐น.–๐๘.๓๐ น. 



๑๐ 
 

 เมื่อถึงเวลำ  ๐๘.๓๐  น.  ให้ยตุิกำรรับรำยงำนตัวก่อน  (ให้ผู้ปกครองรำยงำนตัวภำยหลัง )  แจกอำหำรว่ำง  และน้ ำดื่ม
ให้ผู้ปกครอง  โดยให้ตัวแทนนักเรียนห้องของตนไปรับที่อำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม  จำกฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรก่อนกำรรับ 
รำยงำนตัว 
          ๑๒.๒.๒  เข้ำร่วมประชุมรวม  ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด   ร่วมรับฟังกำรประชุมชี้แจงจำกฝ่ำยต่ำง ๆ 
                            ๑๒.๒.๓  พบผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน ตั้งแต่เวลำ  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป   
         ๑๒.๒.๔  ด ำเนินกำรเลือกเครือข่ำยผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน  ๕  ท่ำน  กรอกลงในใบรำยชื่อ 
เครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน  น ำประธำนและเลขำนุกำร  ของห้อง  มำประชุมที่ห้องประชุมนพรัตน์  อำคำร
กำญจนำภิเษก  เวลำ ๑๑.๐๐ น.  พร้อมใบรำยช่ือกรรมกำรเครือข่ำย  ประกอบด้วย หัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำทุก
ห้องเรียน  ดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                                                          

                                   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ 
นำงสำวนวลลออ    น้อยกรม         หัวหน้ำระดับ 
นำงสำวสุปรำณี     สุนทรสุรยิวงศ์         รองหัวหน้ำระดับ 

  ชั้น ม.๑/๑  นำงสำววิริญญำ  ฝำงแก้ว     ครูช ำนำญกำร     และนำงสุกัญญำ  จุมพรม          ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชั้น ม.๑/๒  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
     นำงสำววันนิสำ  แก้วปู่         นศป. 
ชั้น ม.๑/๓  นำงสำววรัตน์ฐนนั  มีชำญเชี่ยว  คร ู                    และนำงสำวณัฐธิมล  ชอบเลี้ยงสัตว์ นศป.  
ชั้น ม.๑/๔  นำงสำวสฏิฐำรัตน์  ขันทอง    ครูช ำนำญกำร          และนำยรัฐพงศ์  คงปรำงดี        นศป. 
ชั้น ม.๑/๕  นำงวรำกร  น่วมถนอม         ครูช ำนำญกำรพิเศษ   และนำงสำวพัชรีพร  ดวงคมทำ      นศป. 
ชั้น ม.๑/๖  นำยสมภพ  บุญเที่ยงตรง       ครูช ำนำญกำรพิเศษ   และนำงสำวทิพวรรณ  เพชรกันหำ  พนักงำนรำชกำร 
ชั้น ม.๑/๗  นำงอภิญญำ  พรมรักษำ        คร ู                 และนำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง      พนักงำนรำชกำร 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
นำยสถิตย์   ชมชื่น             หัวหน้ำระดับ 
นำงวิริยำ  รินลำ                      รองหัวหน้ำระดับ 
ชั้น ม.๒/๑  นำงสุภำพ  สีไพสน           ครูช ำนำญกำร         และนำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี     ครูผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๒  นำงสำวปิยพร  ยะตัน           ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำงสำวสิรินันท์  ขันยศ       ครูอัตรำจ้ำง 
ชั้น ม.๒/๓  นำยสถิตย์  ชมชืน่           ครูช ำนำญกำร         และนำงสำวพัชรำภร์  กำวะศรี       ครูอัตรำจ้ำง 
ชั้น ม.๒/๔  นำงนวลนชุ  จันทรพิทักษ์      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  และนำยปิยะพงษ์  เอมรุญ       คร ู
     นำงสำวทิพย์สุดำ  อุดอ้ำย      นศป. 
ชั้น ม.๒/๕  นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล         ครู                       และนำงวิริยำ  รินลำ                  คร ู
     นำงสำวแพรพลอย  กลั้นกลำงดอน  นศป. 
ชั้น ม.๒/๖  นำยพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์         ครูช ำนำญกำร         และนำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์          ครูช ำนำญกำร 
ชั้น ม.๒/๗  นำยไพโรจน์  ผิวเณร            ครูช ำนำญกำร      และนำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม     ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 
นำยภูเบศร์   ปิ่นแก้ว                     หัวหน้ำระดบั  
นำงรวีวรรณ  โชคชัยชวีำกร                   รองหัวหน้ำระดับ 
ชั้น ม.๓/๑  นำงรววีรรณ  โชคชัยวีวำกร    ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว      ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
               นำยประภำศ  เพ็งลำด นศป. 



๑๑ 
 

ชั้น ม.๓/๒  นำงสำวรัตนำ  ศขุกลิ่น          ครูช ำนำญกำร       และนำงสุจิตรำ  จนักวด      คร ู      
ชั้น ม.๓/๓  นำงจุฑำภัทร  ปะเมโท ครูช ำนำญกำรพิเศษ   และนำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว      ครูช ำนำญกำร 
ชั้น ม.๓/๔  นำงพชรมน  รัตนมณี           ครูช ำนำญกำรพิเศษ   และนำยวโรดม  กำงสันเทียะ       นศป. 
ชั้น ม.๓/๕  นำงผุสดี  กินขุนทด           ครูช ำนำญกำรพิเศษ   และนำยสมชำย  เที่ยงดี         คร ู    
               นำงสำวณัฐริกำ  ผมงำม นศป. 
ชั้น ม.๓/๖  นำยชำญณรงค์  บุญจิตร        ครู                        และนำงกชณิภำ  สินทรัพย์      ครูอัตรำจ้ำง 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ                  หัวหน้ำระดับ  
นำยสมำน  ทวีผล                 รองหัวหน้ำระดับ 
ชั้น ม.๔/๑  นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์     ครชู ำนำญกำร           และนำงสำวปนัดดำ  กองมนต์     คร ู
ชั้น ม.๔/๒  นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง           ครชู ำนำญกำร        และนำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย ครู 
ชั้น ม.๔/๓  นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศิริ           ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม       ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชั้น ม.๔/๔  นำงลดำวัลย ์ ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี       ครชู ำนำญกำร 
ชั้น ม.๔/๕  นำยชชัวำนนท์  สงครำม        คร ู                  และน.ส.ศรัณย์พร  แขวงแข่งขัน   ครผูู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๖  นำงสำวมะลิ  ทุยไธสง           ครูช ำนำญกำร        และนำงสำวอนุช  มนตรี       ครูผู้ทรงคุณค่ำ   
ชั้น ม.๔/๗  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ        ครูช ำนำญกำร        และนำงเยำวลักษณ์  สำมำ       ครูช ำนำญกำร 
ชั้น ม.๔/๘  นำงสำธร  ธูปพุฒซำ             ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำยสมำน  ทวีผล              คร ู
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 
นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง                     หัวหน้ำระดับ  
นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี              รองหัวหน้ำระดับ 
ชั้น ม.๕/๑  นำงณอริญ  แหวนหล่อ         ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง      ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
     นำงสำวจิตรำ  กองสง  นศป. 
ชั้น ม.๕/๒  นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี          ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำยต่อลำภ  ส ำเภำ        คร ู
ชั้น ม.๕/๓  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม ครชู ำนำญกำร        และนำงสำวนิลุบล  สำระ           คร ู
ชั้น ม.๕/๔  นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย           ครชู ำนำญกำร           และนำงสำวสุภัสสร  กันโรคำ       ครผูู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๕  นำยเสกสรรค์  หนิแก้ว          ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์      ครชู ำนำญกำร 
ชั้น ม.๕/๖  นำงนิรำมัย  โยชุม่           ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย        คร ู
ชั้น ม.๕/๗  นำยณัฐกำนต ์ เพชรนิล ครูช ำนำญกำร           และนำยธมกร  ยำหลง              คร ู
ชั้น ม.๕/๘  นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ ครูช ำนำญกำร           และนำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด           ครูผู้ช่วย   
     นำงสำวกำญจนำ  บุญบ ำรุง     นศป. 
 

     ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 
นำยสำคร  เป้ำใจสุข             หัวหน้ำระดับ   
นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม                     รองหัวหน้ำระดับ  
ชั้น ม.๖/๑  นำงรมณ  ชมชื่น                 ครูช ำนำญกำรพิเศ      และนำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก      ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ชั้น ม.๖/๒  นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม ครูช ำนำญกำรพิเศษ    และนำงปำลิกำ  ทัตเศษ            ครูช ำนำญกำร 
ชั้น ม.๖/๓  นำงสมฤดี  สุทธหลวง           ครูช ำนำญกำรพิเศษ     และนำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว          คร ู



๑๒ 
 

ชั้น ม.๖/๔  นำงสุระพี  อำคมคง            ครูช ำนำญกำรพิเศษ     และนำยกิตติ  เขตจัตุรัส       ครชู ำนำญกำร 
ชั้น ม.๖/๕  นำยมำโนช  ทัตเศษ           ครูช ำนำญกำร         และนำงประภำพรรณ  ชอดริ     ครูช ำนำญกำร 
ชั้น ม.๖/๖  นำงค ำพัน  หินแก้ว           ครูช ำนำญกำรพเิศษ     และนำงสำวมณธิชำ  สิทธยิศ     ครูผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๗  นำยสำคร  เป้ำใจสุข           ครูช ำนำญกำร            และนำยวิเชียร  สุทธหลวง        ครูช ำนำญกำรพิเศษ
ชั้น ม.๖/๘  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ              ครูช ำนำญกำรพิเศษ     และนำงอรอุมำ  ลักษณะทอง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 ๑๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่   

        ๑.  สร้ำงเครื่องมือ/ด ำเนินกำร วัด และประเมินผล 
        ๒.  ครูที่ปรึกษำรวบรวมส่งเอกสำร สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง  เป็นห้องเรียน  ระดับชั้น 

ตำมล ำดับ ที่ห้องกิจกำรนักเรียน อำคำรเพทำย กับนำยวิษณุกร ศรีทร พร้อมทั้งลงชื่อส่งเอกสำร ภำยในเวลำ๑๔.๐๐น. 
ของวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๓ เท่ำนั้น 

        ๓.  ประเมิน สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโดยผ่ำนกลุ่มงำนที่สังกัด น ำผลกำร
ด ำเนินงำนแจ้งไปยังงำนแผนงำน  งำนประกันคุณภำพ  และใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดโครงกำรในครั้งต่อไป          
ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   คร ู          หวัหน้ำ 
  ๑๓.๒  นำยสำคร  เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร         ผู้ช่วย 
  ๑๓.๓  นำยต่อลำภ  ส ำเภำ   คร ู          ผู้ช่วย 

๑๓.๔  นำยปิยพงษ์  เอมรุญ   คร ู          ผู้ช่วย 
                     ๑๓.๕  นำยธมกร  ยำหลง   คร ู          ผู้ช่วย 
                     ๑๓.๖  นำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว   คร ู          ผู้ช่วย 

๑๓.๗  นำงสำวนิลุบล  สำระ    คร ู          ผู้ช่วย 
                     ๑๓.๘  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์     คร ู          ผู้ช่วย 

๑๓.๙  นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี  ครผูู้ช่วย            ผู้ช่วย  
๑๓.๑๐  นำยรัฐภูมิ เอี่ยมรอด   ครผูู้ช่วย            ผู้ช่วย 
๑๓.๑๑  นำงสำวมณฑิชำ  สทิธิยศ   ครผูู้ช่วย            ผู้ช่วย 
 

 ๑๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร  มีหน้ำที่ เก็บรวบรวมเอกสำร  ได้แก่  ๑)  แบบลงชื่อรับรำยงำนตัว
ผู้ปกครอง  ๒)  แบบแจ้งรำยชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มำร่วมกำรประชุม  ๓)  แบบประเมินควำมพึงพอใจฉบับครูประเมิน  
๔) แบบประเมินควำมพึงพอใจฉบับผู้ปกครองประเมิน  จำกห้องเรียนในอำคำรต่ำงๆ  ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมและน ำส่งที่ห้อง
กิจกำรนักเรียน อำคำรเพทำย กับนำยวิษณุกร ศรีทร พร้อมทั้งลงชื่อส่งเอกสำร ภำยในเวลำ๑๔.๐๐น. ของวันที่ ๔ 
มกรำคม ๒๕๖๓ เท่ำนั้นประกอบด้วย 
  ๑๔.๑  นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง        ครชู ำนำญกำร         หวัหน้ำ 
  ๑๔.๒  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง      ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ผู้ช่วย 

๑๔.๓  นำงสำวสุปรำณี สุนทรสุริยวงศ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ผู้ช่วย 
๑๔.๔  นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ผู้ช่วย 
๑๔.๕  นำยสำคร  เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร         ผู้ช่วย 
๑๔.๖  นำงสำวทิพวรรณ  เพชรกันหำ        พนักงำนรำชกำร         ผู้ช่วย 
๑๔.๗  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไทสง   พนักงำนรำชกำร         ผู้ช่วย 
๑๔.๘  นำยวิษณุกร  ศรีทร     ลูกจ้ำงชั่วครำว         ผู้ช่วย  



๑๓ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะครูและบุคลำกร ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้กำรจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองตำมโครงกำรบ้ำนพบโรงเรียนประสบผลส ำเร็จได้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ อันจะ
เกิดผลดีกับนักเรียนและทำงรำชกำร เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษำ หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ฝ่ำยอ ำนวยกำรทรำบทันที 
 
                          สั่ง  ณ  วนัที่  ๑๘   เดือน ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                                                            
                                                           ( นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ) 
                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ตำรำงกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โครงกำรบ้ำนพบโรงเรียน 
วันเสำร์ ที่  ๔  มกรำคม  ๒๕๖๓ 

 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ก่อน ๐๗.๓๐ น.  - จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับรับรำยงำนตัว 
 

ทีมงำนเตรียม
เอกสำรและครูที่
ปรึกษำ 

ส่งนักเรียนไป
รับน้ ำดื่ม
อำหำรว่ำง 

๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. - รับรำยงำนตัว  ลงทะเบียนผู้ปกครอง  
- ม.ต้น     ชั้นล่ำง อ.เพชร 
- ม.ปลำย  ชั้นล่ำง อ.กำญจนำฯ 

ครูที่ปรึกษำและ 
นักเรียนผู้ช่วย 
 

 

๐๘.๓๐ น.  - ยุติกำรรับรำยงำนตัวก่อน   
- ผู้ปกครอง คณะครู  เข้ำห้องประชุม    
     

ครูที่ปรึกษำ มำทีหลังให้
รำยงำนตัวที่
ห้องเรียน 

๐๘.๔๐ น. – ๐๙.๔๐ น. - พิธีเปิด 
- ผู้บริหำร ๔ ฝ่ำย พบผู้ปกครอง 
- แนะน ำคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

พิธีกร 
ฝ่ำยบริหำร 
เครือข่ำยผู้ปกครอง 

ยืดหยุ่น/
กระชับเวลำ 

ตำมเหมำะสม 
๐๙. ๔๕ น. - พิธีกรชี้แจง นัดหมำยกิจกรรมต่อไปให้ผู้ปกครอง 

รับทรำบก่อนแยก   
- แนะน ำห้องน้ ำ , อำคำรเรียน 
- เตรียมนักเรียนน ำทำง (ถ้ำมี) 

พิธีกร ควรปล่อย
ผู้ปกครอง 
ทีละอำคำร 

๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. - ประชุมกลุ่มย่อย  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำ    ครูที่ปรึกษำ  

๑๑.๐๐ น. - ส่งตัวแทนเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน 
จ ำนวน ๒ ท่ำน ได้แก่ ประธำนและเลขำนุกำร 
พร้อมใบรำยชื่อกรรมกำร ไปร่วมประชุมที่ 
ห้องประชุมนพรัตน์ 

ครูที่ปรึกษำ 
 

เฉพำะ  
ม.๑ , ม.๔ 
ให้นักเรียน
ช่วยพำไป 

๑๑.๑๕ น. - ประชุมตัวแทนเครือข่ำยผู้ปกครองที่ห้องประชุม
นพรัตน์ 

รองฯกลุ่มบริหำร
ทั่วไปและคณะ 

เฉพำะ  
ม.๑ , ม.๔ 
ให้นักเรียน
ช่วยพำไป 

 
หมำยเหตุ    
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษำรวบรวมเอกสำรทั้งหมด ส่งให้กับนำยวิษณุกร ศรีทร ห้องกิจกำรนักเรียน  อำคำร
เพทำย ภำยในเวลำ  ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๓ เท่ำนั้น   
                 
 


