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คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ท่ี   ๒34 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมผูปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………………… 
      ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮงจะจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน โดยกําหนดประชุม   
ในวันเสารท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชวงเชา เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และ ปท่ี ๓       
ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี และ ปท่ี ๖ ณ  หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท
บานโฮง 
        เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
  ๑.๑ นายจรัส  คําอาย    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
  ๑.๓ นายถวิล  ชัยยา    กรรมการ 
  ๑.๔ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
  ๑.๕ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวกใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานกับฝาย
ตางๆ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน  ประกอบดวย 
๒.๑ นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ 
๒.๓ นางอําภา  เขียวดี    กรรมการ 
๒.๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 

  ๒.๕ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
  ๒.๖ นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
  ๒.๙ นายธนวัฒน   สิทธิตัน   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี ประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรม ประสานงานกับทุกฝาย และรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมตอผูบริหารทราบ 

๓.  คณะกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานท่ี    ประกอบดวย 
๓.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
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๓.๓ นายสมาน  จันทรธง    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
๓.๕ นางจันทรวัน  รั่วรู    กรรมการ 
๓.๖ นายผจญ  ภิระแกว    กรรมการ 
๓.๗ เจาหนาท่ีทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๓.๘ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี  ๑. จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุมอินทนิล เพ่ือการประชุมผูปกครอง  
 ๒. จัดโตะลงทะเบียนสําหรับครูปะจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา  และทําปายหองเรียนติดโตะลงทะเบียน   
 ๓. จัดแจกัน ณ  โตะรับแขก, แทนพิธีกร และจัดตนไมประดับตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม 

และเหมาะสมพรอมท้ังจัดจุดบริการน้ําดื่มแกผูปกครอง   
   ๔. จัดโตะ เกาอ้ี ในหองเรียน เพ่ือใหครูท่ีปรึกษา classroom meeting กับผูปกครอง  

๔.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนผูปกครอง      ประกอบดวย     
  ๔.๑ นางสาวนิรมล  พิมพทอง  ม. ๒/๑          
  ๔.๒ นายเอกดน  อินตะปน  ม. ๒/๒         
  ๔.๓ นางลําดวน  ติดทะ   ม. ๒/๓     

๔.๔ นางสาวสุภาพร  เปงปง  ม. ๒/๔         
  ๔.๕ นางพิชยา   ชูมก   ม. ๒/๕         
  ๔.๖ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  ม. ๓/๑      
  ๔.๗ นางสาวนิตยา  แปงชัย  ม. ๓/๒      
  ๔.๘ นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง  ม. ๓/๓        
  ๔.๙ นางฉวรัตน  คําธัญ   ม. ๓/๔    
  ๔.๑๐ นางลาวัลย  ขยันขาย  ม. ๓/๕        
  ๔.๑๑ นางอรพินธ  กันทะรัน  ม. ๕/๑ 
  ๔.๑๒ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  ม. ๕/๒ 
  ๔.๑๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    ม. ๕/๓ 
  ๔.๑๔ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ  ม. ๕/๔ 
  ๔.๑๕ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  ม. ๕/๕ 
  ๔.๑๖ นางอุมาพร  แกวปวน  ม. ๖/๑ 
  ๔.๑๗ นางสาววรัญญา  เปงปง  ม. ๖/๒ 
  ๔.๑๘ นางสาววชัรินทร  แกวมูล  ม. ๖/๓ 
  ๔.๑๙ นางญาดา  ตรีเนตร  ม. ๖/๔ 
  ๔.๒๐ นางสาวชลิดา  โอดบาง  ม. ๖/๕ 

มีหนาท่ี  ๑. รับลงทะเบียน ผูปกครองนักเรยีน  
   ๒. จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือตอนรับผูปกครองของแตละชั้นใหสะอาด เรียบรอย 
             ๓. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนประจําชั้น ใหผูปกครองท่ีมาประชุม ลงลายมือชื่อตอทาย    
ชื่อนักเรียน 
         
 
 



~ 3 ~ 
 

๕.  ทํา  Classroom meeting  ประกอบดวย 
                   ครท่ีูปรึกษา 
  ๕.๑ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๑ 
  ๕.๒ นางสาวนิรมล  พิมพทอง   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๑ 

๕.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๒          
  ๕.๔ นายเอกดน  อินตะปน   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๒ 
  ๕.๕ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๓  
  ๕.๖ นางลําดวน  ติดทะ    ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๓ 
  ๕.๗ นางสาวสุภาพร  เปงปง   ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๔ 
  ๕.๘ นายชัยพิชิต  อุดคํามี    ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๔ 
       ๕.๙ นางพิชยา   ชูมก    ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๕  
  ๕.๑๐ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ     ครูท่ีปรึกษา ม. ๒/๕ 
      ๕.๑๑ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๑ 
  ๕.๑๒ นายสุทน  คุมเสม    ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๑      
  ๕.๑๓ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๒ 
  ๕.๑๔ นางสาวนิตยา  แปงชัย   ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๒  
       ๕.๑๕ นางสาวอําภา  เขียวดี   ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๓     
  ๕.๑๖ นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง                      ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๓                   
  ๕.๑๗ นางฉวรัตน  คําธัญ    ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๔ 
  ๕.๑๘ นางศรีเริญ  มีพิมพ    ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๔  
  ๕.๑๙ นางลาวัลย  ขยันขาย   ครูท่ีปรึกษา ม. ๓/๕ 
  ๕.๒๐ นางอรพินธ  กันทะรัน             ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๑ 
  ๕.๒๑ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๒              

๕.๒๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๓ 
  ๕.๒๓ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ   ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๔ 

๕.๒๔ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๕ 
๕.๒๕ นางอุมาพร  แกวปวน   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๑ 
๕.๒๖ นายสุรัตน  จี้ฟู    ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๒ 

  ๕.๒๗ นางสาววรัญญา  เปงปง   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๒ 
  ๕.๒๘ นางสาววัชรินทร  แกวมูล   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๓ 

๕.๒๙ นายนิพล  ปลุกเสก    ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๓       
๕.๓๐ นางญาดา  ตรีเนตร   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๔ 
๕.๓๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๕ 
๕.๓๒ นายธนวัฒน   สิทธิตัน   ครูท่ีปรึกษา ม. ๖/๕ 

มีหนาท่ี  ทํา  classroom meeting  ครูท่ีปรึกษา และผูปกครอง ท่ีหองโฮมรูมของแตละชั้นเรียน 
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๖.  คณะกรรมการฝายจราจร    ประกอบดวย 
  ๖.๑  นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 

๖.๒  นักเรียนตํารวจโรงเรียน   กรรมการ  
๖.๓  นายผจญ  ภิระแกว    กรรมการ 
๖.๔  นายชน  ชัยพูน    กรรมการ 
๖.๕  นายธนวัฒน   สิทธิตัน   กรรมการ 
๖.๖  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการและเลขานุการ   

มีหนาท่ี   ๑. อํานวยความสะดวกในการจัดการจราจรภายในโรงเรียนและจัดเตรียมปายจราจร  
สถานท่ีจอดรถยนต รถจักรยานยนตของผูปกครองของนักเรียน เพ่ือใหสะดวกในการสัญจร 
              ๒. ประสานเจาหนาท่ีตํารวจจราจร   

 ๗.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและพิธีกร   ประกอบดวย 
  ๗.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
            ๗.๓  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการ 

๗.๔  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
๗.๕  นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ๑. จัดทํากําหนดการประชุมผูปกครอง 
     ๒. ดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียนกอนการประชุม ดําเนินการตามกําหนดการตาง ๆ 

     ๓. ชี้แจงรายละเอียดและใหคําแนะนํา แกผูปกครองในการปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับข้ันตอน
การประชุมผูปกครอง 

  ๔. เผยแพรผลงานของสถานศึกษา 

๘. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา         ประกอบดวย 
  ๘.๑  นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
  ๘.๓  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณเครือ่งเสียงและติดตั้งเครื่องเสียง ณ หอประชมุอินทนลิ และหองโสตทัศนศึกษา  
อีกท้ัง บันทึกภาพกิจกรรมดวยกลองดิจิตอล และกลองวีดีทัศน   

๙.  คณะกรรมการฝายตอนรับ         ประกอบดวย 
๙.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ   ประธานกรรมการ 
๙.๒  นางเสาวนีย  แสงหงษ   กรรมการ 
๙.๓  นางญาดา ตรีเนตร    กรรมการ 
๙.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
๙.๕  นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง   กรรมการ 
๙.6  นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
๙.7  นางจันทรวัน  รั่วรู    กรรมการ 
๙.8  นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี     ๑. ใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติและผูปกครองท่ีมารวมประชุม   
            ๒. จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการบริการน้ําดื่มและน้ําดื่มใหผูปกครอง 
   ๓. จัดเตรียมอาหารวางใหกับแขกผูมีเกียรติ 
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๑๐. คณะกรรมการฝายคัดกรองควบคุมการแพรระบาดโรคโควิด-๑๙   ประกอบดวย 
 คัดกรองจุดท่ี ๑ หนาอาคารรมตะแบก  
 ภาคเชาเวลา 07.30 น. ภาคบายเวลา 12.00 น.  
  ๑. นางกาญจนา  เหลืองทา 

   ๒. นางพันนภา  วลีดํารงค  
  3. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
  4. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  5. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย 
  6. นายธนวัฒน   สิทธิตัน 
  7. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง 
  8. นายบัญชา  บังคมเนตร  
  10. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน 
 คัดกรองจุดท่ี ๒ หอประชุมอินทนิล 
 ภาคเชาเวลา 07.30 น. ภาคบายเวลา 12.00 น. 
  ๑. นางศิริญญา  หลาเต็น 
  ๒. นางสาวอัมพร  นามณี 
มีหนาท่ี   ๑. ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายผูปกครองและนักเรียนท่ีเขารวมประชุม 
 ๒. เตรียมเจลลางมือ สําหรับลางมือ ผูปกครองและนักเรียนท่ีมาประชุม 
 ๓. ใหผูปกครอง และนักเรียนท่ีมาประชุมสแกนคิวอารโคดเพ่ือใชสําหรับติดตามความเสี่ยง

ท่ีจํานวนผูปวย 

๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผลและจัดทําเอกสาร  ประกอบดวย   
๑๑.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ    ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง   กรรมการ 
๑๑.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดทําแบบสอบถามและทําการประเมินผลการจัดการประชุมฯ 
  ๒. บันทึกการประชุมผูปกครอง 

๓. จัดทําเอกสารการประชุม และรวบรวมเอกสารจากครูประจําชั้นและครูท่ีปรึกษา 
  ๔. รวบรวมรายชื่อ การลงทะเบียนของผูปกครอง จากครูประจําชั้น สรุปและรายงาน
ผูบริหาร 

๕. สรปุผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน รายงานใหผูบริหารทราบ 

  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ตามคําสั่งนี้  ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


