
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  274/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ก ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565 ระหว่ำงวันที่  7 - 9 ธันวำคม  พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ในโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 
 จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 วรรค 1 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเน ินกำรจัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่  2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
  นำยพัฒนพงษ์    สีกำ    ประธำนกรรมกำร 

 นำยกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน   รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอัมพวัน    ด่วนเดิน    กรรมกำร 
 นำยพิเชษฎ   บุญญำ    กรรมกำร 
 นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง    กรรมกำร 
 นำงสำวสำยบัว    มูลทำ    กรรมกำร 
 นำงวรวรรณ    พิมพ์แสง   กรรมกำร 
 นำงสำวสโรชินทร์   ประสมศรี   กรรมกำร 

  นำยชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว   กรรมกำร 
  นำยฉลวย    ลิ้นจี่    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำยมนตรี  ขอบุญ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ก ำกับ  ดูแล อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ สนับสนุน  
 ติดตำม ประเมินผล เพ่ือให้กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย   
 
 
 

 
 

/2. คณะกรรมกำร... 
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 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
  นำยฉลวย    ลิ้นจี่    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน    กรรมกำร 
  นำยชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว   กรรมกำร 

นำงสำวบุษรำภรณ์   โพธิ์ทอง    กรรมกำร 
นำงสำวสุธำทิพย์   พูลเลิศ    กรรมกำร 
นำงกฤตยำ    จ้อยสูงเนิน   กรรมกำร 
นำยมนตรี     ขอบุญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงสำวธนัชพร   ท้องฟ้ำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนและด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  เพ่ือให้กิจกรรม 

กำรประชุมผู้ปกครองด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และสรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3. คณะครูที่ปรึกษำ  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

1.  นำยมนตรี    ขอบุญ   หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงสำวสุภำวิณี    รอดฉ่ ำ   รองหัวหน้ำระดับชั้น 

 3.  นำงรวีวรรณ    สุขรอด   กรรมกำร   
 4.  นำงสำวสุพรรษำ     แจ้งแก้ว   กรรมกำร 
 5.  นำงสำววิจิตรำ     ฉลวย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวกนต์รพี    เพ่ิมพูล   กรรมกำร  
 7.  นำงสุภัทรำ     พุทธกรณ์  กรรมกำร  
 8.   นำงสำวจำรุพร    สวนปลิก  กรรมกำร 
 9.   นำงจิดำภำ     เข็มพล   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสุพัตตรำ    หลักค ำ   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวณัฐสุดำ    นงค์แย้ม  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมปพน    บัวเขียว   กรรมกำร 
 13. ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก   กรรมกำร 

14. นำยณัฐภูมิ    ประทำน   กรรมกำร 

15. นำยสิทธิชัย    ชื่นสุวรรณรัตน ์  กรรมกำร 

16. นำงสำวมำริสำ   วัฒนพันธุ์สอน   กรรมกำร 

 17.  นำงสำวเนำวรัตน์    โต๊ะเครื่อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร

ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้น
ของตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย) 

/ระดับชั้นมัธยม... 



3 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
1.  นำยชัยรัตน์     สังข์สีแก้ว  หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงอรุญ ปวีร์   สิทธิปกร           รองหัวหน้ำระดับชั้น       

 3.  นำงสำววันเพ็ญ    เพ็ชรมี   กรรมกำร 
4.  นำงสำวพัทธนันท์    สวัสด ี   กรรมกำร 

 5.  นำงสำวนงนุช    แสงทอง   กรรมกำร 
 6.  นำยรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมกำร  
 7.  นำงสำวฐิตินำฏ    ปันโงน   กรรมกำร 
 8.  นำยอธิพันธ์     ชัยศรี   กรรมกำร 
 9   นำงฐิติพร     เทียนศรี    กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสุภำพร    ปัญญำ   กรรมกำร 
 11. นำงสำวจันท์ปภำ    เพ่ิมพูล   กรรมกำร 

 12.  นำยภูวิศ     ครุฑหลวง  กรรมกำร 
 13.  นำยณัฐวุฒิ    นุชเปรม   กรรมกำร 

14. นำงสำวสุภัทรำ   อ่ ำเคลือบ   กรรมกำร 

15. นำงสำวธนำกำนต์   เนียมก ำเนิด   กรรมกำร 

16. นำงสำวพรปวีณ์   ประพันธ์ศิริ    กรรมกำร 

17. นำงสำววิภำวด ี  สิงห์เรือง   กรรมกำร 

 18.  นำงสำวรัตมณี    อุ่มโอรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร

ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้นของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

1.  นำงสำวบุษรำภรณ์    โพธิ์ทอง   หัวหน้ำระดับชั้น 
 2.  นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร               รองหัวหน้ำระดับชั้น                                                                                          

  3.  นำงกัณฐ์ลดำ    แสงศิลป์  กรรมกำร 
 4.  นำงสำวไพลิน    นวลหงษ ์  กรรมกำร  
 5.  นำยชัชวำลย ์   กันเพชร   กรรมกำร 
 6.  นำงชุติมำ     สวนปลิก  กรรมกำร    

7.  นำยวัชรกฤษณ์    อินมี   กรรมกำร  
8.  นำงสำวนิฐำพรรณ    ช่ำงนำวำ  กรรมกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 9.  นำงสำวนภำศรี    สงสัย   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวกนกวรรณ    ทวิตชำติ   กรรมกำร 

 /11.  นำงรมณีย์… 
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11.  นำงรมณีย์   สร้อยสน  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมรัตน์    เขำเหิน   กรรมกำร 
 13.  นำงสำวชไมพร    ศรศักดิ์   กรรมกำร 
 14. นำยศศิพงศ์   วรรณำ   กรรมกำร 

15. นำยพีรภำส    นิลนนท์   กรรมกำร 

16. นำงสำววศินี   จันทร์ศรี   กรรมกำร 

17. นำยปฏิพัฒน์   กลิ่นหอม   กรรมกำร 

18. นำงสำวสุกัญญำ   ภักดีอำษำ   กรรมกำร 

 19..  นำงสำวพรวนทอง    ลำดปะละ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร

ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้นของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

1.  นำงสำวสุธำทิพย์    พูลเลิศ   หัวหน้ำระดับชั้น                                                                                                     
            2.  นำยไตรรงค์     กล่ ำบุตร   รองหัวหน้ำระดับชั้น  

 3.  นำงสำวกฤษณ์พร    อุตมะ   กรรมกำร 
 4.  นำงวรวรรณ     พิมพ์แสง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำววัชรียำ    จันทร์เกษร  กรรมกำร 
 6.  นำงบังอร     อ่วมแก้ว   กรรมกำร 
 7.  นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี    กรรมกำร 
 8.  นำยเชษฐำ     เพชรคง   กรรมกำร  
 9.  นำงนิตยำ     มั่งมี   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวประนอม    ม่วงงำม   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวภัทรสุดำ    เนียมดวง  กรรมกำร 
 12. นำงประภำศรี  จันโททัย  กรรมกำร 
 13. Miss Arrianne Mae  Bandiola Barcelona กรรมกำร 

14. นำงสำวสหัสยำ   กล่ ำบุตร   กรรมกำร 

15. นำงสำวปพิชญำ   ใจนนถี    กรรมกำร 
16..นำงสำวจุฬำลักษณ์   วัฒนรุจิรำพันธ์   กรรมกำร 

17..  นำยพงศกร    ยืนยง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร
ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้นของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  

1.  นำงกฤตยำ     จ้อยสูงเนิน  หัวหน้ำระดับชั้น 
 2.  นำงสำวนฤมล    สุดเงิน   รองหัวหน้ำระดับชั้น 
 3.  นำยวันโชค     ขวัญเมือง  กรรมกำร 
 4.  นำงสุรินทร์พร    มีหินกอง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำวกมลลักษณ์    ชิงชัย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวสำยบัว    มูลทำ   กรรมกำร   
 7.  นำงรุจิรำ     คลังคง   กรรมกำร 
 8.  นำงสำวกนกรัตน์    บุญคง   กรรมกำร  
  9.  นำงสำวกำนต์กนิษฐ์    ส้มเพ็ชร์   กรรมกำร 
          10.  นำงล ำจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมกำร ...   

11.  นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมกำร 
12. นำยพิษณุ    ถำวร    กรรมกำร 

13. นำงสำวเขมวิกำ   เพลินทรัพย์   กรรมกำร 

14. นำยธวัชชัย    ทรด ี   กรรมกำร 

15.  นำงสำวชำรดำ    บริสุทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร

ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้นของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

1.  นำงสำวกรรณิกำร์    หมูปิน   หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงสำวสิริอมร    หวลหอม  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3.  นำงสำวเรวดี    เพ็ญศรี   กรรมกำร 

 4.  นำยประจวบ    ชูเชิด   กรรมกำร 
 5.  นำงมัลลิกำ     อรัญศรี   กรรมกำร 
 6.  นำงสุพิชฌำย์    นวรัตนำรมย์  กรรมกำร 

7.  นำงสำวปิญำณี    บูรณะชำต  กรรมกำร 
 8.  นำงมำรศรี     ลิ้นจี่   กรรมกำร 
 9.  นำงวิไลพร     ฝั้นสกุล    กรรมกำร 

 /10. นำยฉลวย  … 
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10.  นำยฉลวย     ลิ้นจี่   กรรมกำร 
 11.  นำยสมบัติ     ประจุ   กรรมกำร 

12.  นำงสำวจินตนำ    อ่ิมพิทักษ์  กรรมกำร 
13. Mr. Moamen Mohamed    Sayed  Abdelhalim     กรรมกำร 

14. นำงสำวณัฐนันท์   ไมยโภคำ   กรรมกำร 

15.  นำงสำวปำริชำติ    กุศล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน แจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ แจ้งข่ำวสำรในกำร

ประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทรำบ รับรำยงำนตัวผู้ปกครองที่มำในวันประชุมตำมระดับชั้นของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้ำที่ meeting  classroom (ช่วงที่ครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองตำมจุดที่ก ำหนด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย) 
4. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่    ประกอบด้วย 

นำยชัยรัตน์     สังข์สีแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ   ทองมำก    กรรมกำร 
  นำยรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำร 
  นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร    กรรมกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ   ทองมำก    กรรมกำร 

นำยอ ำนวย    มีพยัคฆ์    กรรมกำร 
นักกำรภำรโรง      กรรมกำร                                        
นำยวัชรกฤษณ์   อินมี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดสถำนที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชำ จัดโพรเดี้ยม

ด้ำนหน้ำเวที จัดโต๊ะรับแขกและเก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครองนักเรียน 500 ตัว รวมทั้งโต๊ะรับลงทะเบียน 7 ชุด บริเวณ
ลำนจอดรถข้ำงหอประชุมอเนกประสงค์ และดูแลควำมเรียบร้อยตำมอำคำรต่ำง ๆ 
5. คณะกรรมกำรจุดคัดกรองตำมมำตรกำรป้องกัน Covid-19   ประกอบด้วย 
 นำยวันโชค    ขวัญเมือง   ประธำนกรรมกำร  

นำงวิไลพร    ฝั้นสกุล    กรรมกำร  
ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ   ทองมำก           กรรมกำร    
นำงสุภัทรำ    พุทธกรณ์      กรรมกำร 

  นำงรุจิรำ    คลังคง       กรรมกำร 
  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน    กรรมกำร 

นำงสำวสุพรรษำ   แจ้งแก้ว             กรรมกำร 
  นำยรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำร  
  นำงสำวกนต์รพี    เพ่ิมพูล    กรรมกำร 

นำยพีรภำส   นิลนนท์    กรรมกำร 

นำยพิษณุ   ถำวร     กรรมกำร 

/นำงสำวพรปวีณ.์.. 



7 
 

นำงสำวพรปวีณ์   ประพันธ์ศิริ     กรรมกำร 

นำงสำวมำริสำ   วัฒนพันธุ์สอน    กรรมกำร 

นำงสำวธนำกำนต์  เนียมก ำเนิด    กรรมกำร 

นำยปฏิพัฒน์   กลิ่นหอม    กรรมกำร 

นำงสำวสหัสยำ   กล่ ำบุตร    กรรมกำร 

นำงสำวมำริสำ   วัฒนพันธุ์สอน    กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย   ชื่นสุวรรณรัตน ์   กรรมกำร 

นำงสำวเขมวิกำ   เพลินทรัพย์    กรรมกำร 

นำงสำวสุภัทรำ   อ่ ำเคลือบ    กรรมกำร 

นำงสำววศินี   จันทร์ศรี    กรรมกำร 

นำยณัฐภูมิ   ประทำน    กรรมกำร 

นำยธวัชชัย   ทรด ี    กรรมกำร 

นำงสำวจุฬำลักษณ์  วัฒนรุจิรำพันธ์    กรรมกำร 

นำงสำววิภำวด ี  สิงห์เรือง    กรรมกำร 

นำงสำวสุกัญญำ   ภักดีอำษำ    กรรมกำร 

นำงสำวณัฐนันท์   ไมยโภคำ    กรรมกำร 

นำงสำวปพิชญำ   ใจนนถี     กรรมกำร 
นำงสำวธนัชพร   ท้องฟ้ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกท่ำน และให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมล้ำงมือด้วย 
เจลแอลกอฮอร์ ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19  

6. คณะกรรมกำรตกแต่งสถำนที่ด้วยตัวอักษร  ประกอบด้วย 
 นำยธรรมรัตน์    เขำเหิน    ประธำนกรรมกำร 
 นำยอ ำนวย    มีพยัคฆ์     กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ เขียน ตัด ติดตัวอักษร  ดังนี้ 
 บริเวณหน้ำโรงเรียน ข้อควำม   “ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่ำน”  

7. คณะกรรมกำรจัดตกแต่งด้วยดอกไม้และผ้ำ  ประกอบด้วย  
  นำงสำวสำยบัว    มูลทำ    ประธำนกรรมกำร       

นำยเชษฐำ    เพชรคง     กรรมกำร 
นำยไตรรงค์     กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
นำงฐิติพร    เทียนศรี            กรรมกำร 
นำงสำวสุพัตตรำ   หลักค ำ    กรรมกำร 
นำงสำวสิริอมร    หวลหอม   กรรมกำร 
นำงสำวฐิตินำฏ    ปันโงน           กรรมกำร 

/นำยชัชวำล...   
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นำยชัชวำลย์    กันเพชร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัด ตกแต่งสถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ  โต๊ะรับแขก โพรเดี้ยมบริเวณด้ำนหน้ำเวที และบริเวณอ่ืนๆ  

ด้วยดอกไม้และผ้ำ ตำมควำมเหมำะสมและเห็นสมควร          
 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 
  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน              ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกนต์รพี   เพ่ิมพูล    กรรมกำร 
นำงสำวสุพรรษำ   แจ้งแก้ว    กรรมกำร 
นำงสำวธนัชพร   ท้องฟ้ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมน้ ำดื่ม บริกำรส ำหรับผู้ปกครอง บริเวณหอประชุมเอนกประสงค์   

9. คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 
  นำยฉลวย       ลิ้นจี่    ประธำนกรรมกำร 
  นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง   กรรมกำร   

นำงสำววิจิตรำ   ฉลวย    กรรมกำร 
นำยณัฐวุฒิ    นุชเปรม    กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำภรณ์   โพธิ์ทอง    กรรมกำร 
นำยพงศกร   ยืนยง    กรรมกำร 
นำงสำวนฤมล    สุดเงิน        กรรมกำร 
นำงสำวสิริอมร    หวลหอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกรด ำเนินกำร และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง – เสียง  ประกอบด้วย 
นำงสำวสุภำพร    ปัญญำ    ประธำนกรรมกำร 
นำยธวัชชัย     จีนะวงศ์                       กรรมกำร  
นำยอ ำนวย    มีพยัคฆ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ติดตั้งเครื่องขยำยเสียง และดูแลไฟฟ้ำบริเวณหอประชุม/บริเวณโรงอำหำร 

11. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  นำงกัณฐ์ลดำ    แสงศิลป์   ประธำนกรรมกำร 

นำยพงศกร     ยืนยง    กรรมกำร 
นำงสำวรัตมณี    อุ่มโอรำญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ถ่ำยภำพ และประมวลภำพกิจกรรม และน ำขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 

 12. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ   ทองมำก    ประธำนกรรมกำร 
นำยชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว   กรรมกำร 
นำยยุทธชัย    จันทร์สำยทอง   กรรมกำร 
นำยธรรมรัตน์    เขำเหิน    กรรมกำร 
นำยอ ำนวย    มีพยัคฆ์    กรรมกำร   

/นำยพีรภำส... 
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นำยพีรภำส   นิลนนท์    กรรมกำร 

นำยณัฐภูมิ   ประทำน    กรรมกำร   

นำยปฏิพัฒน์   กลิ่นหอม    กรรมกำร 

นำยธวัชชัย   ทรด ี    กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย   ชื่นสุวรรณรัตน ์   กรรมกำร 
นักกำรภำรโรง      กรรมกำร 

  นำยอธิพันธ์    ชัยศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้ำที่  รักษำควำมเรียบร้อยบริเวณสถำนที่จัดกิจกรรม  จัดระบบกำรจรำจร และกำรจอดรถ

บริเวณ หน้ำเสำธง และบริเวณท่ีเห็นสมควร ให้มีควำมเรียบร้อย และปลอดภัย 
 13. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประชุมผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
  นำงสำวกนต์รพี    เพ่ิมพูล    ประธำนกรรมกำร 

นำงรุจิรำ    คลังคง                 กรรมกำร 
นำงสุภัทรำ    พุทธกรณ์              กรรมกำร 
นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน    กรรมกำร 
นำงสำวสุพรรษำ   แจ้งแก้ว    กรรมกำร 

  นำงสำวธนัชพร   ท้องฟ้ำ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียนและเอกสำรประกอบกำรจัดประชุมผู้ปกครอง 

14. คณะกรรมกำรจัดสรรทุน และคัดเลือกนักเรียน ประกอบด้วย 
 นำงสำวนฤมล   สุดเงิน    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวนิฐำพรรณ ช่ำงนำวำ   กรรมกำร 

นำยพิษณุ   ถำวร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องจัดสรรทุน คัดเลือกนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำในวันประชุม

ผู้ปกครองตำมระดับชั้นของนักเรียน 
15. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประกอบด้วย 
 นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี    ประธำนกรรมกำร 
 นำงนิตยำ  มั่งมี    กรรมกำร 

นำยสมบัติ  ประจุ    กรรมกำร 
นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีแต่ละระดับชั้น แจ้งผลกำรเรียนให้นักเรียนทรำบ และ

จัดเตรียมนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตรในวันประชุมผู้ปกครองตำมระดับชั้น 
16. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร นักศึกษำวิชำทหำรจิตอำสำ  ประกอบด้วย 
 นำงสุพิชฌำย์   นวรัตนำรมย์   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำววัชรียำ   จันทร์เกสร   กรรมกำร 
 นำยรณวรรธน์   ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

/มีหน้ำที.่..   
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มีหน้ำที่  จัดเตรียมเกียรติบัตร นักศึกษำวิชำทหำรจิตอำสำ และจัดเตรียมนักเรียนเข้ำรับเกียรติบัตร 
ในวันประชุมผู้ปกครองตำมระดับชั้น 

17. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร กำรแข่งขันกีฬำ ประกอบด้วย 
นำยบุญฤทธิ์   อยู่คร    ประธำนกรรมกำร 
นำยรณวรรธน์   ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำร 
นำงสำวปำริชำต   กุศล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเกียรติบัตรกำรแข่งขันกีฬำและคัดเลือกนักเรียน และจัดเตรียมนักเรียนเข้ำรับ 

เกียรติบัตรในวันประชุมผู้ปกครองตำมระดับชั้น 
18. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเกียรติบัตร สภำนักเรียน ประกอบด้วย 
 นำงสำวสำยบัว    มูลทำ    ประธำนกรรมกำร       

                     นำยเชษฐำ    เพชรคง     กรรมกำร 
นำยไตรรงค์     กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
นำงฐิติพร    เทียนศรี            กรรมกำร 
นำงสำวสุพัตตรำ   หลักค ำ    กรรมกำร 
นำงสำวสิริอมร    หวลหอม   กรรมกำร 
นำงสำวฐิตินำฏ    ปันโงน           กรรมกำร 
นำยชัชวำลย์    กันเพชร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

19. คณะกรรมกำรจัดเตรียมวำรสำรโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ประกอบด้วย 
 นำงกัณฐ์ลดำ   แสงศิลป์   ประธำนกรรมกำร 

  นำยพงศกร   ยืนยง    กรรมกำร 
  นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน    กรรมกำร 

นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย    กรรมกำร 
  นำงนิตยำ   มั่งมี    กรรมกำร 

นำงสำวสุภำพร   ปัญญำ    กรรมกำร 
นำงสำวกนต์รพี   เพ่ิมพูล    กรรมกำร 
นำงสำวรัตมณี   อุ่มโอรำญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมวำรสำรของโรงเรียนให้เท่ำจ ำนวนนักเรียนแต่ละห้อง พร้อมทั้งน ำไปให้ครูที่
ปรึกษำท่ีจุดรับลงทะเบียน เพ่ือแจกผู้ปกครองต่อไป 

20. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล    ประกอบด้วย 
 นำยมนตรี  ขอบุญ    ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน       กรรมกำร 
  นำงสำวกนตร์พี    เพ่ิมพูล    กรรมกำร 

นำงสำวสุพรรษำ   แจ้งแก้ว                      กรรมกำร 
นำงสำวธนัชพร   ท้องฟ้ำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร    

/มีหน้ำที.่..   
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มีหน้ำที่  ประเมินผลกำรประชุมผู้ปกครองและรำยงำนกำรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองต่อผู้บริหำร 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือให้บังเกิดผลดี  

และประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและรำชกำรสืบไป  หำกมีปัญหำขัดข้องประกำรใดให้แจ้งคณะกรรมอ ำนวยกำร
ทรำบ  เพ่ือหำแนวทำงแก้ปัญหำให้ส ำเร็จลุล่วงต่อไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  25  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2565 
 
 
 

  (นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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