
 

 
 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 

ที่ 266 / 2561 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง 

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ในภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2561  
ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2561  เวลำ 13.00 น. ณ อำคำรโรงยิมพลศึกษำ โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและครูที่ปรึกษำพบผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมกันดูแลนักเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ประกอบกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับ
พนักงำนรำชกำรและค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่ 9/2546 ลงวันที่  7 กรกฎำคม พ.ศ.
2546 เรื่องกำรมอบอ ำนำจบังคับบัญชำลูกจ้ำงประจ ำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นำยปรีชำ  นำคศิริ   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  กรรมกำร 
 3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล   กรรมกำร 
 4. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
 5. นำงสำวศิริพร  แทนทด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ อ ำนวยกำรกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2.  คณะกรรมกำรพิธีกำร   
1. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   กรรมกำร 

มีหน้ำที ่   จัดพิธีกำร ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำรให้เรียบร้อย 
 

3.  คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำ  
1. นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  กรรมกำร 
3. นำงสำวศิริพร  แทนทด   กรรมกำร 
4. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล   กรรมกำร 
5. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
6. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   กรรมกำร 
7. นำยนพพร    นำมสว่ำง    กรรมกำร 
8. นำงสำวอนงค์  ดลชม   กรรมกำร 
9. นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก   กรรมกำร 
10. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมกำร 
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11. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   กรรมกำร 
12. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   กรรมกำร 
13. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   กรรมกำร 
14. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  กรรมกำร 
15. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  กรรมกำร 
16. นำงสำวสิริวิมล  คงลอด   กรรมกำร 
17. นำยเมธัส  เจริญผล   กรรมกำร 
18. นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์  กรรมกำร 
19. นำงสำวนุชนำถ  พำนค ำ   กรรมกำร 

มีหน้ำที่    - ท ำกิจกรรมจิตศึกษำและ PLC กับผู้ปกครอง รวมทั้งให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรดูแลนักเรียน 
   -  มอบสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนและรำยงำนผลกำรเรียนนักเรียนในภำคเรียนที่ 1  
      ปีกำรศึกษำ 2561  
   -  รำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ต่อกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูล 
 - ด้ำนวิชำกำร 

1.  นำงสำวศิริพร  แทนทด   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   กรรมกำร 
3.  นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  กรรมกำร 
4.  นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  กรรมกำร 

 - ด้ำนกิจกำรนักเรียน 
1.  นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยเดชอุดม  แก้วประ เสริฐ  กรรมกำร 
3.  นำงสำวนุชนำถ  พำนค ำ   กรรมกำร 

 - ด้ำนนโยบำยและแผน 
1.  นำงสำวอนงค์  ดลชม   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก   กรรมกำร 

 - ด้ำนบุคลำกร 
1.  นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   กรรมกำร 
3.  นำงสำวสิริวิมล  คงลอด   กรรมกำร 

 - ด้ำนงบประมำณ 
1.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมกำร 

มีหน้ำที ่  จัดเตรียมข้อมูลและประสำนงำนกับฝ่ำยจัดท ำ Power Point 
 

5. คณะกรรมกำรจัดท ำสื่อน ำเสนอ 
1.  นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   กรรมกำร  

มีหน้ำที ่  จัดหำสื่อวีดีทัศน์กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน และจัดท ำ Power Point เพ่ือน ำเสนอผู้ปกครอง 
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6. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 

1.  นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   กรรมกำร 
3.  นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  กรรมกำร 

มีหน้ำที ่  จัดท ำเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลกำรเรียนยอดเยี่ยม ดีเด่น ผลพัฒนำกำรที่สูงขึ้น พร้อมทั้งด ำเนินกำร 
  จัดมอบให้เรียบร้อย 

 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 1. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล   ประธำนกรรมกำร 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมทุนกำรศึกษำเพ่ือมอบให้กับเรียนโครงกำรช้ำงเผือกช ำฆ้อ ในชั้น ม.1และ ม.2 จ ำนวน 10 ทุน 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
1.  นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู  กรรมกำร 
3.  นำงสำวศิริพร  แทนทด   กรรมกำร 
4.  นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
5.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ เจริญผล   กรรมกำร 
6.  นำงสำวอนงค์  ดลชม   กรรมกำร 
7.  นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมกำร 
8.  นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   กรรมกำร 

มีหน้ำที ่  จัดเตรียมเครื่องดื่ม และให้กำรต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
 

9.  คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
1.  นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนุชนำถ  พำนค ำ   กรรมกำร 

มีหน้ำที ่  บันทึกภำพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองตลอดกิจกรรม 
 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
 - ด้ำนอำคำรสถำนที่ 

1.  นำยนพพร  นำมสว่ำง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยโสภณ  วงษ์คงดี   กรรมกำร 
3.  นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   กรรมกำร 
4.  นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  กรรมกำร 
5.  นำยสมพร  ศรีเพ็ชร   กรรมกำร 
6.  นำยเมธัส  เจริญผล   กรรมกำร 
7.  นำยบุญยืน  ทองวันดี  กรรมกำร 

 - ด้ำนผูกผ้ำประดับอำคำร 
1.  นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
2.  นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   กรรมกำร 
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 - ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 

1.  นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก   กรรมกำร 
2.  นำยนพพร  นำมสว่ำง  กรรมกำร 

มีหน้ำที ่   จัดเตรียมสถำนที่ ผูกผ้ำประดับอำคำร ตกแต่งเวที และติดตั้งเครื่องเสียงให้เรียบร้อย 
 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
 1. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนพพร  นำมสว่ำง  กรรมกำร 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
มีหน้ำที ่   จัดกำรจรำจร กำรจอดรถของผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   

12. คณะกรรมกำรประเมินผล 
1.  นำงสำวศิริพร  แทนทด   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนิรมล  ดอกดิน   กรรมกำร 
3.  นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  กรรมกำร 

มีหน้ำที ่   จัดท ำแบบประเมินวันประชุมผู้ปกครองและสรุปผลกำรประเมินให้เรียบร้อย 
 

ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและทำงรำชกำร  

        

สั่ง   ณ  วันที่   1  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 

                                            (นำยปรีชำ  นำคศิริ) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


