
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 383/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
……………………................…………………… 

      ด้วย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยก าหนด
ประชุม ในวันอาทิตยท์ี ่๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางระบบออนไลน์ 
        เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ  
 ๑.๒ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
 ๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
 ๑.๔ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๒.๓ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
๒.๕ นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
๒.๖ นายพิชัย  นิราราช   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  กรรมการ 
๒.๙ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม กรรมการ 
๒.๑๑ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๒.๑๒ นายธนวัฒน์   สิทธิตัน   กรรมการ 
๒.๑๓ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๒.๑๔ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประสานงานกับทุกฝ่าย และรายงานผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้บริหารทราบ 
 



๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด และตกแต่งสถำนที่    ประกอบด้วย 
๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
๓.๓ นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
๓.๕ นางจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมการ 
๓.๖ นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ 
๓.๗ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๓.๘ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  จัดสถานที่บริเวณห้องประชุม world class เพ่ือประชุมผู้ปกครอง ในระบบ

ออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live 
 
๔. Classroom meeting ประกอบด้วย 

                   ครูที่ปรึกษำ 
ม.๑/๑ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน นางกาญจนา เหลืองทา 
ม.๑/๒ นางพันนภา  วลีด ารงค์ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
ม.๑/๓ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
ม.๑/๔ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
ม.๑/๕ 
ม.๑/๖ 

นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์ 
นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม                                                      

นายอภิชาติ   อินมะกอก 
นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    

ม.๒/๑ นายณฐพล  พงษ์ธรรม นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม 
ม.๒/๒ นางล าดวน   ติดทะ นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
ม.๒/๓ นางสาวสุภาพร   เป็งปิง นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน 
ม.๒/๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ นายธนวรรธน์   ชัยยา 
ม.๒/๕ นางพิชยา  ชูมก นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา 
ม.๓/๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์ นายพิชัย  นิรารา 
ม.๓/๒ นางลาวัลย์  ขยันขาย นายเฉลิมชน   วรรณพาน 
ม.๓/๓ นายสุทน  คุ้มเสม นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
ม.๓/๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
ม.๓/๕ นางสาวอ าภา  เขียวดี นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง 
ม.๔/๑ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  
ม.๔/๒ นางสาวอรนุช   เรือนค า  
ม.๔/๓ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์  
ม.๔/๔ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  
ม.๔/๕ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน 

 
ม.๔/๖ นายเอกดน  อินต๊ะปัน 

 
ม.๕/๑ นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว  
ม.๕/๒ นางสาววรัญญา  เป็งปิง นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
ม.๕/๓ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  
ม.๕/๔ นายนิพล  ปลุกเสก นายธนวัฒน์   สิทธิตัน 
ม.๕/๕ นางอรพินธ์  กันทะรัน นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 



ม.๕/๕ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง นางสาวชลิดา  โอดบาง 
ม.๖/๑ นางอุมาพร  แก้วปวน  
ม.๖/๒ นางญาดา  ตรีเนตร  
ม.๖/๓ นายฐานันดร์  สุริวรรณ 

 
ม.๖/๔ นางสาวอัมพร  นามณี  
ม.๖/๕ นายบรรจบ   ชูมก 

 
มีหน้าที่ ๑. ท า classroom meeting ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ตามช่องทางออนไลน์ที่ครูที่

ปรึกษาก าหนด 
 ๒. ให้ครูที่ปรึกษาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียนของตัวเอง 

ตามเอกสารที่แนบให้ 
 

   ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดท าก าหนดการประชุมผู้ปกครอง 
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนก่อนการประชุม ด าเนินการตามก าหนดการต่างๆ 
๓. ชี้แจงรายละเอียดและให้ค าแนะน า แก่ผู้ปกครองในการปฏิบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับขั้นตอนการ

ประชุมผู้ปกครอง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ครูที่ปรึกษาก าหนด 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ         ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
 ๖.๓ นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
 ๖.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงและติดตั้งกล้องวีดีโอ ณ ห้องประชุม world class 
เพ่ือประชุมผู้ปกครอง ในระบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live อีกทั้ง บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้อง
ดิจิตอล และกล้องวีดีทัศน์   

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย   

๗.๑ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๗.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดท าเอกสารการประชุม และรวบรวมเอกสารจากครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษา 
๒. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๓. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 



  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

  
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


