
 

 

 
 

คําส่ังโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ท่ี 226 / 2562 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพบผูปกครองและรับผลการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 

 

โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดกิจกรรมวันพบผูปกครองและรับผลการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  

2562  ในวันอังคารท่ี 3 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อาคารพลศึกษา โรงเรียนชําฆอพิทยาคม  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปกครองรับทราบผลการเรียนและครูท่ีปรึกษาพบผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลนักเรียน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการและ

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 9/2546 ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องการมอบ

อํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายชาตรี  เจริญสุข   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู  กรรมการ 

 3. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล   กรรมการ 

 4. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

 5. นางสาวศิริพร  แทนทด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  อํานวยการการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

2.  คณะกรรมการพิธีการ   

1. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนิรมล  ดอกดิน   กรรมการ 

มีหนาท่ี    จัดพิธีการ ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการใหเรียบรอย 
 

3.  คณะกรรมการครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร  กรรมการ 

3. นางสาวศิริพร  แทนทด   กรรมการ 

4. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล   กรรมการ 
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5. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

6. นายโสภณ  วงษคงดี   กรรมการ 

7. นายนพพร    นามสวาง    กรรมการ 

8. นางสาวอนงค  ดลชม   กรรมการ 

9. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   กรรมการ 

10. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมการ 

11. นางสาวนิรมล  ดอกดิน   กรรมการ 

12. นายวัชรพงศ  บุญตน   กรรมการ 

13. นางสาวอรทัย  ฝายนา   กรรมการ 

14. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  กรรมการ 

15. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  กรรมการ 

16. นางสาวสิริวิมล  คงลอด   กรรมการ 

17. นายเมธัส  เจริญผล   กรรมการ 

18. นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต  กรรมการ 

19. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย   กรรมการ 

20. นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง   กรรมการ 

มีหนาท่ี    - ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดูแลนักเรียนกับผูปกครอง 

   -  มอบสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนและรายงานผลการเรียนนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1  

      ปการศึกษา 2562  

   -  รายงานการดําเนินกิจกรรมวันพบผูปกครอง ตอกลุมบริหารวิชาการใหเรียบรอย 
 

4. คณะกรรมการจัดทําขอมูล 

 - ดานวิชาการ 

1.  นางสาวศิริพร  แทนทด   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนิรมล  ดอกดิน   กรรมการ 

3.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  กรรมการ 

4.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  กรรมการ 

 - ดานกิจการนักเรียน 

1.  นางสาวปารวีรรณ โคตรชมภ ู  ประธานกรรมการ 

2.  นายเดชอุดม  แกวประ เสริฐ  กรรมการ 

3.  นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย   กรรมการ 

 - ดานนโยบายและแผน 

1.  นางสาวอนงค  ดลชม   ประธานกรรมการ 

2.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   กรรมการ 
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 - ดานบุคลากร 

1.  นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวอรทัย  ฝายนา   กรรมการ 

3.  นางสาวสิริวิมล  คงลอด   กรรมการ 

 - ดานงบประมาณ 

1.  วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมการ 

มีหนาท่ี   จัดเตรียมขอมูลและประสานงานกับฝายจัดทํา Power Point 
 

5. คณะกรรมการจัดทําส่ือนําเสนอ 

1.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   ประธานกรรมการ 

2.  นายวัชรพงศ  บุญตน   กรรมการ  

มีหนาท่ี   จัดหาสื่อวีดีทัศนการดําเนินงานของโรงเรียน และจัดทํา Power Point เพ่ือนําเสนอผูปกครอง 
 

6. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร 

1.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนิรมล  ดอกดิน   กรรมการ 

3.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  กรรมการ 

4.  นางสาวอรทัย  ฝายนา 

มีหนาท่ี   จัดทําเกียรติบัตรนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ดีเดน ผลพัฒนาการท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังดําเนินการ 

  จัดมอบใหเรียบรอย 
 

7. คณะกรรมการฝายการเงิน 

 1. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล   ประธานกรรมการ 

มีหนาท่ี   จัดเตรียมทุนการศึกษาเพ่ือมอบใหกับนักเรียนโครงการชางเผือกชําฆอ ในชั้น ม.1-ม.3  
 

8. คณะกรรมการฝายปฏิคม 

1.  นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภ ู  กรรมการ 

3.  นางสาวศิริพร  แทนทด   กรรมการ 

4.  นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

5.  วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล   กรรมการ 

6.  นางสาวอนงค  ดลชม   กรรมการ 

7.  นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม   กรรมการ 

8.  นางสาวอรทัย  ฝายนา   กรรมการ 

มีหนาท่ี   จัดเตรียมเครื่องดื่ม และใหการตอนรับผูปกครองนักเรียน 
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9.  คณะกรรมการบันทึกภาพ 

1.  นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย   กรรมการ 

มีหนาท่ี   บันทึกภาพกิจกรรมวันประชุมผูปกครองตลอดกิจกรรม 

 

10. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี/โสตทัศนูปกรณ 

 - ดานอาคารสถานท่ี 

1.  นายนพพร  นามสวาง  ประธานกรรมการ 

2.  นายโสภณ  วงษคงดี   กรรมการ 

3.  นายวัชรพงศ  บุญตน   กรรมการ 

4.  นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  กรรมการ 

5.  นายสมพร  ศรีเพ็ชร   กรรมการ 

6.  นายเมธัส  เจริญผล   กรรมการ 

7.  นายบุญยืน  ทองวันดี  กรรมการ 

 - ดานผูกผาประดับอาคาร 

1.  นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 

2.  นางสาวอรทัย  ฝายนา   กรรมการ 

 - ดานโสตทัศนูปกรณ 

1.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก   กรรมการ 

2.  นายนพพร  นามสวาง  กรรมการ 

มีหนาท่ี    จัดเตรียมสถานท่ี ผูกผาประดับอาคาร ตกแตงเวที และติดตั้งเครื่องเสียงใหเรียบรอย 
 

11. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

 1. นายโสภณ  วงษคงดี   ประธานกรรมการ 

 2. นายนพพร  นามสวาง  กรรมการ 

 3. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  กรรมการ 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

มีหนาท่ี    จัดการจราจร การจอดรถของผูปกครองใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   

12. คณะกรรมการประเมินผล 

1.  นางสาวศิริพร  แทนทด   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนิรมล  ดอกดิน   กรรมการ 

3.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  กรรมการ 

มีหนาท่ี    จัดทําแบบประเมินวันประชุมผูปกครองและสรุปผลการประเมินใหเรียบรอย 
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ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกโรงเรียนและทางราชการ  
        

สั่ง   ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

                                            (นายชาตรี  เจริญสุข) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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กําหนดการ 
วันพบผูปกครองและรับผลการเรียน    ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2562 

วันอังคารท่ี  3 ตุลาคม   2562 ณ  หอประชุมโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

.............................................................................. 

 

08.00 – 08.30 น.  -  นักเรียนม.1 – ม.6 เขาแถวเคารพธงชาติ ทํากิจกรรมหนาเสาธงและ 

   เขาหอประชุม 

08.30-09.00 น.  -  ครูท่ีปรึกษาเชิญผูปกครองนักเรียน เขาหอประชุม 

09.00-10.30 น.   -  ประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  

-  หัวหนากลุมบริหารวิชาการกลาวรายงาน 

-  ประธานกลาวตอนรับผูปกครอง นําเสนอวีดีทัศน  

   และนําเสนอ Power Point การดําเนินงานของโรงเรียน 

-  มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ผลการเรียนดีเดน 

   ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2562 

-  มอบทุนการศึกษานักเรียนโควตา “ชางเผือกชําฆอ”  

10.45 – 12.00 น.  -  ครูท่ีปรึกษาพบผูปกครอง 

-  มอบสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนและรายงานผลการเรียนนักเรียน  

-  ครูท่ีปรึกษาพูดคุยและปรึกษากับผูปกครองนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

 

 


	มีหน้าที่  อำนวยการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	2.  คณะกรรมการพิธีการ

