
 
  

ค าสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ี  ๐๔๒ /๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 

                                               ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

           ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ                           
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา             
ปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 256๓ ในวันศุกร์ท่ี ๓ กรกฎาคม                   
พ.ศ.256๓ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี -นครินทร์ หนองบัวล าภู                        
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวิสนุ  วงหาจักร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวกุลธิดา  พัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
๑.๔ นางธิยาพร  พัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน       กรรมการ 
๑.๕ นางสาวกนกพร  ชนะโยธา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                            กรรมการ 
๑.๖ นายพนิช สิริธนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ฯ    กรรมการ 
๑.๗ นางนิตยา สหายฟ้า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ก ากับ นิเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกติดต่อประสานงานในการ           
จัดกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิจารณาแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง สี เสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
๒.๑ นางนิตยา  สหายฟ้า ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางธิยาพร พัฒนา ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๒.๓ นางนปภา ยางศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๒.๔ นางสาวพงษ์พิศ พลศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๒.๕ นางอุทุมพร ฤทธิ์รุ่ง ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๒.๖ นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์ ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๒.๗ นางสาวกนกพร ชนะโยธา ครู คศ.๑                                                     กรรมการ
๒.๘ นางสาวอรทัย  แก้วโสภา ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๒.๙ นางพัชรี   ราชพัฒน์ ครูผู้ช่วย                                                     กรรมการ 
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๒.๑๐ นายนัฐพงษ์ มูลลา ครูผู้ช่วย                                                     กรรมการ
๒.๑๑ นายพนิช  สิริธนพงศ์ พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๒.๑๓ นายจิรายุส   จเรรัตช์ พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวปัถวี   แก้วฤาชัย พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๒.๑๕ นายอนุพนธ์ ลุนาวัน ครูธุรการ                                        กรรมการ 
๒.๑๖ นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิพัฒน์ ช่างปูน ๔                                                    กรรมการ 
๒.๑๗ นายเกรียงไกร  ประกอบนัน ช่างไฟฟ้า ๔                                                 กรรมการ 
๒.๑๘ นางเครือวรรณ  ประกอบนัน แม่บ้าน                                                       กรรมการ 
๒.๑๙ นายหิรัญวุฒิ  วังคีร ี พนักงานราชการ                          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง บริเวณงานให้เรียบร้อย 
๒. จัดตกแต่งสถานท่ีและบริเวณงานให้เหมาะสมสะอาดสวยงาม 
๓. บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน (Classroom Meeting) ประกอบด้วย 
๓.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 

๓.1.1 นางนิตยา  สหายฟ้า  
๓.1.2 นางสาวกนกพร  ชนะโยธา  
๓.๑.๓ นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี   

๓.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ประกอบด้วย 
๓.2.1 นางสาวกุลธิดา  พัฒนา   
๓.2.2 นางสาวอรทัย  แก้วโสภา 
๓.๒.๓ นายจิรายุส  จเรรัตช์ 

๓.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประกอบด้วย 
๓.3.1 นางสาวพัชรี  สารสุข 
๓.3.2 นายพนิช   สิริธนพงศ์ 
๓.๓.๓ นางสาวยุพาภรณ์  รัตนพลแสน 

๓.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 
๓.4.1 นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี 
๓.4.2 นายนัฐพงษ์  มูลลา 

๓.5 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย  
๓.5.1 นางธิยาพร  พัฒนา 
๓.5.2 นางนปภา  ยางศรี 

๓.6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วย 
๓.6.1 นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง 
๓.6.2 นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์ 
๓.๖.๓ นางสาวปัถวี แก้วฤาชัย 

มีหน้าที่ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวกุลธิดา  พัฒนา ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางอุทุมพร   ฤทธิ์รุ่ง ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๔.๓ นางสาวยุพาภรณ์  รัตนพลแสน พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๔.๔ นางสาวปัถวี   แก้วฤาชัย พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๔.๕ นางสาวอรทัย  แก้วโสภา ครู คศ.๑                                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับและด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นไปตามก าหนดการ                                
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน ประกอบด้วย 
๕.๑ นายอนุพนธ์  ลุนาวัน ครูธุการ ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางนปภา ยางศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๕.๓ นางสาวพงษ์พิศ พลศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๕.๔ นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์ ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๕.๕ นางสาวกนกพร ชนะโยธา ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๕.๖ นางสาวอรทัย  แก้วโสภา ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๕.๗ นางพัชรี  ราชพัฒน ์ ครูผู้ช่วย                                                     กรรมการ 
๕.๘ นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๕.๙ นางสาวปัถวี   แก้วฤาชัย พนักงานราชการ                          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 ๒. จัดเตรียมและบริการเครื่องด่ืมส าหรับผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
๖.๑ นางธิยาพร  พัฒนา     ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางนปภา ยางศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๖.๓ นางสาวพงษ์พิศ พลศรี ครู คศ.๒                                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกด้านการเงิน วางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ยืมเงินสนับสนุนตามโครงการ/กิจกรรม 
จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
๗.๑ นางนิตยา  สหายฟ้า ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางนปภา ยางศรี ครู คศ.๒                                                     กรรมการ 
๗.๓ นางสาวอรทัย  แก้วโสภา ครู คศ.๑                                                     กรรมการ 
๗.๔ นายนัฐพงษ์  มูลลา ครูผู้ช่วย                                                     กรรมการ 
๗.๕ นายหิรัญวุฒิ   วังคีร ี พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๗.๖ นางสาวปัถวี   แก้วฤาชัย พนักงานราชการ                             กรรมการ 
๗.๗ นายอนุพนธ์  ลุนาวัน ครูธุการ                                                     กรรมการ 
๗.๘ นางอุทุมพร ฤทธิ์รุ่ง ครู คศ.๑                                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
      ลงช่ือ 

     
        (นางวลักขณา  สาระกิจจานนท์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู 
                                            ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ก าหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 256๓  วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.256๓  

ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู  
 

  

๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน 

๐๘.๔๕ น. - นางวลักขณา  สาระกิจจานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  พบผู้ปกครองและนักเรียน 
- นางสาวกุลธิดา  พัฒนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
  พบผู้ปกครองและนักเรียน 
- นางนิตยา  สหายฟ้า  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
  พบผู้ปกครองและนักเรียน 

๐๙.๓๐ น. - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ SMSS  โดย นายอนุพนธ์  ลุนาวัน  

๑๐.๐๐ น. - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ โดย ครูประจ าช้ัน 

๑๐.๔๐ น. - ประชุมสรรหาประธานและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๑.๒๐ น. - เสร็จกิจกรรม 

 
หมายเหตุ    - นักเรียนแต่งกายด้วยชุดวิถีพุทธ (ชุดพลศึกษา) 
                - ครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ชุดพื้นเมืองวันศุกร์  
                - ผู้ปกครองแต่งกายด้วยชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


