
 
 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ท่ี  ๖๐ /25๖๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑   

ประจ าปีการศึกษา  25๖๓ 
***************************************** 

         ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าภาคเรียนที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา  25๖๓  ในวันที่  ๑๖ – ๑๗  
เดือน มิถุนายน  พ.ศ.25๖๓  เวลา 1๓.๐0 -  15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  เพื่อให ้
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนสามัคคีศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
         จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  39  วรรค  1  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้าง
ชั่วคราว  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ประจ าปี
การศึกษา  25๖๓  ประกอบด้วย 
 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  ดูแล  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  
แนะน า  สนับสนุน.  ติดตามประเมินผล  ประกอบด้วย 
    1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์   ประธานกรรมการ 

   1.2  นายบุญชม           ศิริกุลพิทักษ์   รองประธานกรรมการ 
   1.3  นางมาลี    ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
   1.๔  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
   ๑.๕  นางณภัทร    อ่อนช่ืนจิตร   กรรมการ 
   ๑.๖  นายชวลิต      เพชรรัตน์   กรรมการ 
   ๑.๗  นางสาวจันทรา      ช านาญดง   กรรมการ 
   ๑.๘  นางจิรัชยา    ล้ิมฉุ้น                       กรรมการและเลขานุการ 
   1.๙ นางสาวเจติยา    จันทพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ี   จัดเก้าอี้ ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครอง
นักเรียน   จ านวน  ๑๔๐   คน   จัดท าจุดก าหนดระยะห่างตามนโยบายป้องกันเช้ือโควิด ๑๙   ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของหอประชุม  ประกอบด้วย 
    ๒.1  นายประวิทย ์    ค าศรี    ประธานกรรมการ 

   ๒.2  นายสุวิทย์    จูห้อง    รองประธานกรรมการ 
   ๒.3  นางสาวกรุณา    ชุมนวน   กรรมการ 
   ๒.๔  นางยุพิน     บุญมาก   กรรมการ 
   ๒.๕  นางสาวอรรถยา    ล่องต้ี    กรรมการ 
   ๒.๖  นายพนมศักดิ์    บุญมาศ   กรรมการ 
   ๒.๗  นายมนิจ        ช่องประเสริฐ   กรรมการ 
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   ๒.๘  นายบุญเรียง    แก่นจันทร์   กรรมการ    
   ๒.๙  นางสาวชิดสมัย      ฤทธิมา   กรรมการ 
   ๒.๑๐ นายชวลิต    เพชรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑๑ นางวารีย ์    วุทธชูศิลป์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง  มีหน้าที่  ติดต้ัง ระบบเครื่องเสียง ติดต้ังพัดลม  ระบบไฟฟ้า  ภายใน
หอประชุม ให้พร้อมใช้งาน  ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นายประวิทย์        ค าศรี    ประธานกรรมการ 
     ๓.๒ นายชวลิต           เพชรรัตน์   กรรมการ 
     ๓.๓ นายพนมศักดิ์      บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 
           ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  มีหน้าที่  จัดระเบียบการจอดยานพาหนะของผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมประชุม  ให้ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
     ๔.๑ นายชวลิต           เพชรรัตน์   ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ นายมนิจ   ช่องประเสริฐ   กรรมการ 
     ๔.๓ นายบุญเรียง        แก่นจันทร์   กรรมการ 
     ๔.๔ นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลฝ่ายต่าง ๆ  
แก่ผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
              ๕.1  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   ประธานกรรมการ 
    ๕.๒ นางณภัทร         อ่อนช่ืนจิตร   กรรมการ 
    ๕.3 นางมาลี            ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
    ๕.4 นางสาวจันทรา    ช านาญดง   กรรมการและเลขานุการ     

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน  มีหน้าที่  รับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน  ดังนี้   
    ๖.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  (วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓)   ประกอบด้วย 
  ๖.๑.๑ นางจิรัชยา          ล้ิมฉุ้น   ประธานกรรมการ 
           ๖.๑.๒ นางสาวณิชกานต์  วงเวียน   กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ) 
  ๖.๑.๓ นางพิไลวรรณ   เพชรคง  กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ) 
  ๖.๑.๔ นางธนพรรณ        ต้ังธีระสุนันท์  กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ ) 
 

      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓)   ประกอบด้วย 
           ๖.๑.5 นางสาวกรุณา        ชุมนวน  กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ) 
  ๖.๑.6 นางสาวจิราวดี    ไกรเทพ  กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ) 
  ๖.๑.7 นายสุวิทย์            จูห้อง   กรรมการ    ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ ) 
  ๖.๑.8 นางยุพิน              บุญมาก  กรรมการและเลขานุการ  
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๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่   ควบคุม  ก ากับ และเป็นพิธีกรด าเนินการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองให้เป็นไปตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 
     ๗.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์      เพิ่มพูน   ประธานกรรมการ 

    ๗.2  นายพนมศักดิ์           บุญมาศ   กรรมการ 
    ๗.๓  นางสาวจันทกานต์         สุวรรณภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่  จัดเตรียมและบริการอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ให้เพียงพอ 

ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน   ประกอบด้วย 
              ๘.1  นางมาลี             ศิริกุลพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
              ๘.2  นางพิไลวรรณ      เพชรคง   รองประธานกรรมการ 

   ๘.๓  นางสาวกรุณา   ชุมนวน   กรรมการ 
   ๘.๔  นางสาวจิราวดี      ไกรเทพ   กรรมการ 
   ๘.๕  นางสาวลลิตา        อินพรม   กรรมการ 
   ๘.๖  นางสาวชิดสมัย      ฤทธิมา   กรรมการ 
   ๘.๗ นางธนพรรณ    ต้ังธีระสุนันท์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.๘ นางสาวสุมินตรา     หลอดเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกด้านการเงิน   วางแผนการใช้จ่ายเงิน   

การให้ยืมเงินสนับสนุนตามโครงการ /กิจกรรม จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ
การเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
    ๙.1  นางสาวจันทรา     ช านาญดง   ประธานกรรมการ 

   ๙.2  นางเปรมจิตร       พงษ์ศิริกุล   รองประธานกรรมการ 
   ๙.3  นางสาวลลิตา       อินพรม   กรรมการ 
   ๙.4  นางสาวอนิษา       ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.๕  นางสาวณิชกานต์   วงเวียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
แต่ละระดับ ตามความเหมาะสม  ประกอบด้วย 
   ๑๐.1  นางณภัทร           อ่อนช่ืนจิตร   ประธานกรรมการ 
   ๑๐.2  นายพนมศักดิ์       บุญมาศ   กรรมการ 

   ๑๐.3  นางสาวนาตาชา    ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม  มีหน้าที่ จัดเตรียมจุดคัดกรอง  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เจลส าหรับล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID 19  ประกอบด้วย 

         ๑๑.๑  นางจิรพันธ ์ สินไชย   ประธานกรรมการ 
         ๑๑.๒  นางสาวอรรถยา    ล่องต้ี   รองประธานกรรมการ 
         ๑๑.๓  นางสาวจันทรา ช านาญดง  กรรมการ  
         ๑๑.๔  นางสาวลลิตา        อินพรม             กรรมการและเลขานุการ 
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1๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม  Classroom meeting  มีหน้าที่  วางแผน จัดเตรียมประเด็น       

การปรึกษาหารือ  พบปะผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียนซึ่งจะแบ่งนักเรียนออกเป็นห้องละ  ๒  กลุ่ม  และมอบหมาย
ให้ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองนักเรียน  ประกอบด้วย     
        ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ) 

      ๑๒.๑ นางสาวณิชกานต์     วงเวียน     เลขท่ี    1  - 15  
       ๑๒.๒ นางวารีย์ วุทธชูศิลป์  เลขท่ี  16 – 30  
                 ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ) 

       ๑๒.๓ นางพิไลวรรณ    เพชรคง   เลขท่ี    1 - 27   
        ๑๒.๔ นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้  เลขท่ี 28 - 55 
         ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ ) 

       ๑๒.5 นางธนพรรณ   ต้ังธีระสุนันท์    เลขท่ี   1 - 27    
       ๑๒.6 นางสาวศวรรณร์ัตน์ เพิ่มพูน  เลขท่ี  28 - 55 
       ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ) 
       ๑๒.7 นางสาวกรุณา         ชุมนวน   เลขท่ี   1 – 12 

        ๑๒.8 นางวารีย์ วุทธชูศิลป์  เลขท่ี 13 - 25     
        ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ) 
       ๑๒.๙ นางสาวจิราวดี     ไกรเทพ  เลขท่ี   1 - 12 

        ๑๒.๑๐ นางธนาพร       วงศ์อภัย  เลขท่ี 13 - 25  
       ( ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ ) 
      ๑๒.๑๑ นายสุวิทย์         จูห้อง  เลขท่ี  1  - 12 

       ๑๒.๑๒ นางวีรดา        ฉุ้นย่อง  เลขท่ี 13 - 25  
  

  ๑๓.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที่  จัดท าแบบประเมินผล  ประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย 
        ๑๓.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพิ่มพูน  ประธานกรรมการ 

       ๑๓.2  นางสาวกรุณา  ชุมนวน  รองประธานกรรมการ 
       ๑๓.3  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด กรรมการ 
       ๑๓.4  นางสาวจันทรา  ช านาญดง กรรมการ 
       ๑๓.๕  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๓.๖  นางจิรัชยา             ล้ิมฉุ้น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๘   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 25๖๓ 

 
 

              (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
 



 
ตารางการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563      
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  

 
  วันที่  ๑๖  -  ๑๗   เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

วัน เดือน ป ี เวลา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

16 มิถุนายน 
2563 

13.๐0 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1๔๐ โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า2019 
อย่างเคร่งครัด 

17 มิถุนายน 
2563 

13.๐0 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

80 

 


