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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 520/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
……………………................…………………… 

      ด้วย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยก าหนด
ประชุม ในวันอาทิตย์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
        เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษา
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 าเนินงานและประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ 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 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๒.๑๑ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๒.๑๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๒.๑๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประสานงานกับทุกฝ่าย และรายงานผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้บริหารทราบ 
 
 

…/๓. คณะกรรมการฝ่ายจัด 



2 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด และตกแต่งสถำนที่    ประกอบด้วย 
๓.๑ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
3.2 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม ่  กรรมการ 
3.3 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๓.4 นายสมาน  จันทร์ธง            กรรมการ 
๓.5 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
๓.6 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๓.7 นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่  ๑. จัดสถานที่บริเวณหอประชุมอินทนิล เพ่ือการประชุมผู้ปกครอง  

 ๒. จัดโต๊ะลงทะเบียนส าหรับครูปะจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  และท าป้ายห้องเรียน 
ติดโต๊ะลงทะเบียน 

 ๓. จัดแจกัน ณ โต๊ะรับแขก, แท่นพิธีกร และจัดต้นไม้ประดับตกแต่งสถานที่          
ให้สวยงามและเหมาะสมพร้อมทั้งจัดจุดบริการน้ าดื่มแก่ผู้ปกครอง 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  ม. ๑/๑ 
๔.๒ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   ม. ๑/๒ 
๔.๓ นางกาญจนา   เหลืองทา   ม. ๑/๓ 
๔.๔ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   ม. ๑/๔ 
๔.๕ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ม. ๑/๕ 
๔.๖ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  ม. ๑/๖ 
๔.๗ นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน  ม. ๒/๑ 
๔.๘ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง  ม. ๒/๒     
๔.๙ นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม ม. ๒/๓ 
๔.๑๐ นางสาวสุภาพร   เป็งปิง  ม. ๒/๔ 
๔.๑๑ นายธนวรรธน์   ชัยยา   ม. ๒/๕ 
๔.๑๒ นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา  ม. ๒/๖      
๔.๑๓ นางสาวอ าภา  เขียวดี   ม. ๓/๑        
๔.๑๔ นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง  ม. ๓/๒    
๔.๑๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ม. ๓/๓         
๔.๑๖ นายเฉลิมชน   วรรณพาน  ม. ๓/๔    
๔.๑๗ นางลาวัลย์  ขยันขาย   ม. ๓/๕         
๔.๑๘ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   ม. ๔/๑          
๔.๑๙ นางสาวอรนุช   เรือนค า  ม. ๔/๒ 
๔.๒๐ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   ม. ๔/๓ 
๔.๒๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  ม. ๔/๔ 
๔.๒๒ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   ม. ๔/๕ 
๔.๒๓ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   ม. ๕/๑ 
๔.๒๔ นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว  ม. ๕/๒ 

.../๔.๒๕ นางสาววัชรินทร ์
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๔.๒๕ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล   ม. ๕/๓ 
๔.๒๖ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  ม. ๕/๔ 
๔.๒๗ นายนิพล  ปลุกเสก   ม. ๕/๕ 
๔.๒๘ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ม .๕/๖ 
๔.๒๙ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ม .๖/๑ 
๔.๓๐ นางญาดา  ตรีเนตร   ม. ๖/๒ 
๔.๓๑ นายฐานันดร์  สุริวรรณ   ม. ๖/๓ 
๔.๓๒ นางสาวอัมพร  นามณี   ม. ๖/๔ 
๔.๓๓ นายบรรจบ   ชูมก   ม. ๖/๕ 
๔.๓๓ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ม. ๖/๖ 
มีหน้าที่  ๑. รับลงทะเบียน ผู้ปกครองนักเรียน 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่เพ่ือต้อนรับผู้ปกครองของแต่ละชั้นให้สะอาด เรียบร้อย 
 ๓. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนประจ าชั้น ให้ผู้ปกครองที่มาประชุม ลงลายมือชื่อ 

ต่อท้ายชื่อนักเรียน 

๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม Classroom Meeting ประกอบด้วย 
                   ครูที่ปรึกษำ 

ม.๑/๑ นางพันนภา  วลีด ารงค์ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
ม.๑/๒ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
ม.๑/๓ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์ นางกาญจนา   เหลืองทา 
ม.๑/๔ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
ม.๑/๕ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล     
ม.๑/๖ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    
ม.๒/๑ นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์   
ม.๒/๒ นายชัยพิชิต   อุดค ามี นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
ม.๒/๓ นางล าดวน   ติดทะ นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม 
ม.๒/๔ นางสาวสุภาพร   เป็งปิง นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง 
ม.๒/๕ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ นายธนวรรธน์   ชัยยา 
ม.๒/๖ นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา นางพิชยา  ชูมก   
ม.๓/๑ นางสาวอ าภา  เขียวดี นายพิชัย  นิราราช 
ม.๓/๒ นางสาวทาริกา  อุดเทพ นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง 
ม.๓/๓ นางศรีเริญ  มีพิมพ์ นายสุทน  คุ้มเสม   
ม.๓/๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ นายเฉลิมชน   วรรณพาน 
ม.๓/๕ นางลาวัลย์  ขยันขาย  
ม.๔/๑ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  
ม.๔/๒ นางสาวอรนุช   เรือนค า  
ม.๔/๓ นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์  
ม.๔/๔ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  
ม.๔/๕ นายณฐพล  พงษ์ธรรม 

.../ม.๕/๑ นางสาววรัญญา 
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ม.๕/๑ นางสาววรัญญา  เป็งปิง  
ม.๕/๒ นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว  
ม.๕/๓ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    
ม.๕/๔ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  
ม.๕/๕ นางสาวชลิดา  โอดบาง     นายนิพล  ปลุกเสก    
ม.๕/๖ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
ม.๖/๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    
ม.๖/๒ นางญาดา  ตรีเนตร  
ม.๖/๓ นายฐานันดร์  สุริวรรณ  
ม.๖/๔ นางสาวอัมพร  นามณี  
ม.๖/๕ นายบรรจบ   ชูมก 
ม.๖/๖ นายเอกดน  อินต๊ะปัน  
มีหน้าที่ ๑. ด าเนินกิจกรรม classroom meeting ระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง  
 ๒. ให้ครูที่ปรึกษารายงานผลการประชุมตามเอกสารที่แนบให้ และน าส่งกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน 

   ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร  ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดท าก าหนดการประชุมผู้ปกครอง 
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนก่อนการประชุม ด าเนินการตาม 

ก าหนดการต่างๆ 
    ๓. ชี้แจงรายละเอียดและให้ค าแนะน า แก่ผู้ปกครองในการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการประชุมผู้ปกครอง และด าเนินรายการตลอดการประชุม 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ         ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
 ๗.๓ นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
 ๗.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงและติดตั้งเครื่องเสียง ณ หอประชุมอินทนิล และ          
ห้องโสตทัศนศึกษา อีกท้ังบันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องดิจิตอล และกล้องวีดีทัศน์ ทั้งบนหอประชุมอินทนิลและ
ตามห้องโฮมรูมต่าง ๆ 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร    ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
 ๘.๓  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 
 ๘.๔  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการและเลขานุการ  

.../มีหน้าที ่
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 มีหน้าที่   อ านวยความสะดวกในการจัดการจราจรภายในโรงเรียนและจัดเตรียมป้าย 
จราจร  สถานทีจ่อดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือให้สะดวกในการสัญจร 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย   
๙.๑ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๙.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

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

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


