
 
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 ที ่๐๙๗/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและประชุมช้ันเรียน ภาคเรียนที ่๑ / ๒๕๖๐ 
................................................................ 

 เพื่อให้การด าเนินการประชุมผูป้กครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวนัท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โรงเรียนขนุตาลวทิยาคม จึงอาศยัอ านาจตามความ ในมาตรา ๒๗ 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุม
ผูป้กครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ดงัน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการทีป่รึกษา 
๑. นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร    พุทธรักษาจริยา  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม รองประธานกรรมการ 
๓.   นางตรีนุช สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.   นายสุชาติ ต่ิงหมาย  ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
๕.   นายสมบติั       สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๖.   นายเอนก แกว้มาลา ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  นางสาวศิรินทร์ อ่ินแกว้  ครู          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที ่  อาํนายการ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํปรึกษา คณะกรรมการดาํเนินกิจกรรมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
โดยสัมฤทธ์ิผล 

 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  ๑. นายสมบติั สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสัญญา วงศป์ระสิทธ์ิ ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 

  ๓. นายประพนัธ์  บุญเมือง ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๔. นายเจตน์สฤษฎ์ิ บุญเมือง ครูชาํนาญการ    กรรมการ 

๕.  นายทววีฒัน์ เหล่าภกัดี ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
๖.  นายธนงค ์ นงคย์า  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗.  นายนพดล ยิง่รักชยั  ครู     กรรมการ 
๘. นายธีรวฒัน์ แปงคาํ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
๙.  นายสิทธิพงศ ์ สะสาง  ครูพิเศษ     กรรมการ 
๑๐. นายศกัด์ิกรินทร์  ดาวชยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 



๑๑. นายอุดม จอมวงศ ์ ช่างสี ๓     กรรมการ 
๑๒. นายประเสริฐ   ปัญญายิ่ง ช่างปูน ๓    กรรมการ 
๑๓. นายอุดม         วรรณสอน ช่างไฟฟ้า ๓    กรรมการ 
๑๔. นางบวักาบ สุใจยา   แม่บา้น     กรรมการ 
๑๕. นางบวัรอม บุญยงั    แม่บา้น     กรรมการ 
๑๖. คณะกรรมการนกัเรียน       กรรมการ 
๑๗. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จดัเตรียมสถานท่ี 
            ๒. จดัเตรียมระบบเสียง ระบบโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
            ๓. จดัเตรียมโตะ๊หมู่บูชา 
            ๔. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ 
 ๑.  นางภาวณีิ แกว้แสงอินทร์ ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบวับาน วะไลใจ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๓. นางสาวพทัรศยา  ใจคาํ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๔. นางกนกณฐั   บุญมา  เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ ์   กรรมการ 
 ๕. นางสาวขนิษฐา คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวลกัษิกา  ศรีกนัชยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๗.  คณะกรรมการนกัเรียน       กรรมการ 
 ๘.  นางรัชนีกรณ์ เหล่าภกัดี ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่๑. ตอ้นรับและลงทะเบียนผูป้กครอง 
           ๒. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการประชุมพร้อมสรุปผล 

๓. ทาํหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางลาํดวน     มะโนชยั  ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นางภาวณีิ      แกว้แสงอินทร์ ครูชาํนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวธนัยช์นก  ลาํคาํ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
๔. นางสาวศิรินภา  รักนา  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑาธิป  ถํ้าหิน  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ    
๖. คณะกรรมการนกัเรียน       กรรมการ 
๗. นางอรอมล    แกว้มหาคุณ ครู     กรรมการ 
๘.  นางประสพศรี ยะแสง  ช่างครุภณัฑ ์๓       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จดัเตรียมและบริการนํ้าด่ืมแก่ผูม้าร่วมประชุม 
            ๒.  หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายบันทกึภาพและบันทกึการประชุม 
 ๑. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนุตประวณ์ี   เบญ็ชา ครูธุรการ    กรรมการ 
 ๓. นางสาวณิชาภา ศรีวลิยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๔. นายวทิวสั   พรมนอ้ย  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๔.  คณะกรรมการนกัเรียน       กรรมการ 
 ๕.  นางมาลิณี ตาหลา้  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. บนัทึกภาพการประชุมผูป้กครอง 
 ๒. บนัทึกการประชุม 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑.  นายประพนัธ์ บุญเมือง ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสิทธิพงศ ์  สะสาง  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๓.  นกัศึกษาวชิาทหาร       กรรมการ 
 ๔.  นายเอนก แกว้มาลา ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อาํนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภยัและจดัระบบจราจรภายในบริเวณโรงเรียน 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ( Classroom Meeting ) 
๑.   นางสาวศิรินทร์  อ่ินแกว้  หวัหนา้งานระบบการดูแลฯ ประธานกรรมการ 
๒.  นางรัชนีกรณ์    เหล่าภกัดี ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๑  กรรมการ 
๓.  นายสันติพงษ ์  กนัทะ  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  กรรมการ 
๔.  นางบวับาน  วะไลใจ  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  กรรมการ 
๕.  นายทววีฒัน์    เหล่าภกัดี ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒/๑  กรรมการ 
๖.   นายสัญญา  วงศป์ระสิทธ์ิ ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒/๑  กรรมการ 
๗.  นางมาลิณี  ตาหลา้  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒/๒ กรรมการ 
๘.  นายสิทธิพงศ ์  สะสาง  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒/๒ กรรมการ 
๙.  นางสาวศิรินทร์  อ่ินแกว้  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓/๑  กรรมการ 
๑๐. นายสุชาติ  ต่ิงหมาย  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓/๒  กรรมการ 
๑๑. นางตรีนุช  สมแกว้  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓/๒  กรรมการ 
๑๒. นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวชิญ ์ ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๑  กรรมการ 
๑๓. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๑  กรรมการ 
๑๔. นายสมบติั  สมแกว้  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๒  กรรมการ 
๑๕. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๒  กรรมการ 
๑๖. นางลาํดวน  มะโนชยั ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๓  กรรมการ 
๑๗. นางสาวพทัรศยา ใจคาํ  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔/๓  กรรมการ 



๑๘. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์ ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕/๑  กรรมการ 
๑๙. นายธีรวฒัน์  แปงคาํ  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕/๑  กรรมการ 
๒๐. นางสุมล  หลกัคาํ  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  กรรมการ 
๒๑. นางสาวกาญจนา ยะตัน๋  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕/๒  กรรมการ 
๒๒. นายเอนก  แกว้มาลา ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕/๓  กรรมการ 
๒๓. นายนพดล  ยิง่รักชยั  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕/๓  กรรมการ 
๒๔. นายประพนัธ์  บุญเมือง ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖/๑  กรรมการ 
๒๕. นายธนบูลย ์  ธิดา  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖/๑  กรรมการ 
๒๖. นายธนงค ์  นงคย์า  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖/๒  กรรมการ 
๒๗. นางกนกณฐั    บุญมา  ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖/๒  กรรมการ 
๒๘. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง ครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖/๓  กรรมการ 
๒๙. นายวทิวสั  พรมนอ้ย นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๓๐. นางสาวกรวิดา  รักศิล  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๓๑. นายรัชชานนท ์  แกว้มณี  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๓๒. นางสาวณิชาภา  ศรีวลิยั  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๓๓. นางสาวจุฑาธิป  ถํ้าหิน  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓/๑  
๓๔. นางสาวลกัษิกา  ศรีกนัชยั นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๓๕. นายศกัด์ิกรินทร์ ดาวชยั  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๓๖. นางสาวธนัยช์นก ลาํคาํ  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๓๗. นางสาวขนิษฐา  คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๓๘. นางสาวธิดารัตน์ ใจซ่ือ  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  
๓๙. นางสาวกลัยรั์ตน์ นุรุส  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๔๐. นางสาวศิริณภา  รักนา  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๔๑. นางสาวอจัฉราณี นํ้าแพร่  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๔๒.  นางสาวรัตนาภรณ์ ตนัฟู  นกัศึกษาช่วยงานครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 

หน้าที ่ ๑. ดาํเนินการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
   ๒. สรุปผลการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
๑.  นายเจตน์สฤษฏ์ิ บุญเมือง      ครูชาํนาญการ     ประธานกรรมการ 

 ๒. นางตรีนุช สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  คณะกรรมการนกัเรียน      กรรมการ 
 ๔.   นายประพนัธ์ บุญเมือง ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑. ลาํดบัพิธีการ 
      ๒.  เป็นพิธีการดาํเนินการประชุม 
 



๙.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑.  นายสัญญา วงศป์ระสิทธ์ิ ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชชานนท ์   แกว้มณี  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 

 ๓.  นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   จดัเตรียมเคร่ืองเสียง และอุปกรณ์โสตทศันศึกษา 

 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประสานข้อมูลเอกสารช้ีแจงทีป่ระชุม 
๑.  นางสาวศิรินทร์ อ่ินแกว้  ครู    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวรัตนาภรณ์  ตนัฟู  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวอจัฉราณี  นํ้าแพร่ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกลัยรัตน์  อนุรุส  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๕.  นางประสพศรี    ยะแสง  ช่างครุภณัฑ ์๓   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประสานขอ้มูลเอกสารท่ีจะนาํมาช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

   ๒.  จดัทาํเอกสารแจกในท่ีประชุม 
 

๑๑.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
 ๑.  นายอเนก แกว้มาลา ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุชาติ ต่ิงหมาย  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๓.  นางสุมล หลกัคาํ  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกาญจนา  ยะตัน๋ ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๕.  นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู    กรรมการ 
 ๖.  นายศกัด์ิกรินทร์  ดาวชยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๗.  นายวทิวสั พรมนอ้ย นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๘.  นายธนบูลย ์ ธิดา  ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลนกัเรียน 
            ๒. อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 ๑.  นางภาวณีิ แกว้แสงอินทร์  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางลาํดวน มะโนชยั  ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.  นายอคัรวฒัน์ นนทธ์นาวิชญ ์  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวธิดารัตน์  ใจซ่ือ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๕.  นางสาวกรวกิา   จาํศิล  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๖.  นางสาวขนิษฐา  คาํเรืองฤทธ์ิ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 ๖.  นางสาวศิรินทร์  อ่ินแกว้  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ประเมินผลการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และ จดัรวบรวมขอ้มูลทาํเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชา 



  
 ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

เหมาะสมตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 
  สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๒๖   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
   
                     (นายทินกร  พุทธรักษาจริยา) 
        รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  รักษาราชการแทน 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
 


