
 
 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ที ่55/25๖3 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ภาคเรียนที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา  25๖3 

***************************************** 
         ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา ก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา  
25๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒, ๓, ๕ และ ๖ ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๓   
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๔ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 1๓.๓0 -  
15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนสามัคคีศึกษา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนเป็นอย่างด ี 
         จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  39  วรรค  1  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้าง
ชั่ วคราว  แต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี ยนที่   ๑                         
ประจ าปีการศึกษา  25๖๓  ประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 

 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 
    ๑.๔  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
    ๑.๕  นายชวลิต    เพชรรัตน์  กรรมการ 
    ๑.๖  นายสุวิทย ์   จูห้อง   กรรมการ 
    1.๗   นางณภัทร    อ่อนชื่นจิตร  กรรมการ 
    ๑.๘   นางวีรดา    ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
    ๑.๙   นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางจิรัชยา   ลิ้มฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ 
    1.๑๑ นางสาวเจติยา    จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 2.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่  ตกแต่งเวที จัดเก้าอ้ี ให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับ  จัดท าป้ายไวนิลประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  ประกอบด้วย 
    ๒.1  นายสุวิทย ์     จูห้อง   ประธานกรรมการ 

   ๒.2   นางพิไลวรรณ  เพชรคง   รองประธานกรรมการ 
         ๒.3  นางวีรดา/... 
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   ๒.3   นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ   
   ๒.4   นางสาวกรุณา     ชุมนวน   กรรมการ 
   ๒.5   นางสาวจันทรา     ช านาญดง  กรรมการ 
   ๒.๖   นางสาวอรรถยา     ล่องตี้   กรรมการ 
   ๒.๗   นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
   ๒.๘   นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
   ๒.๙   นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการ 
   ๒.๑๐ นางสาวสุมินตรา          หลอดเงิน  กรรมการ 
   ๒.๑๑ นายมนิจ     ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
   ๒.๑๒ นายบุญเรียง     แก่นจันทร์  กรรมการ 
   ๒.๑๓ นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ   กรรมการ 
   ๒.๑๔ นางสาวชิดสมัย    ฤทธิมา   กรรมการ 

   ๒.๑๕ นางวารีย์     วุทธชูศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง   มีหน้าที่  ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าภายในหอประชุมให้
พร้อมใช้งาน  ประกอบด้วย 
    ๓.1  นายประวิทย์     ค าศรี   ประธานกรรมการ 

   ๓.2  เด็กชายธนกฤต    แซ่หยับ   กรรมการ 
   ๓.๓  นายพนมศักดิ์     บุญมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ มีหน้าที่ จัดระเบียบการจอดยานพาหนะของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
ประชุม ให้ปลอดภัย และเป็นระเบียบ ประกอบด้วย 

   ๔.๑  นายชวลิต  เพชรรัตน์  ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  นายมนิจ      ช่องประเสริฐ  กรรมการ 
   ๔.๓  นายบุญเรียง     แก่นจันทร์  กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาวออมทอง   สุกรอดรู้   กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม มีหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในฝ่ายต่างๆ             
แก่ผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 

   ๕.๑  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
   ๕.๒  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
   ๕.๓  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
   ๕.๔  นายสุวิทย ์  จูห้อง   กรรมการ 
   ๕.๕  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
   ๕.๖  นางณภัทร  อ่อนชื่อนจิตร  กรรมการ 
   ๕.๗  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
   ๕.๘  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.๙  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                

          ๖. คณะกรรมการ/... 
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๖. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่  ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม แจ้งผู้ปกครองช่องทางต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย   
   ๖.๑  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล  ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร  รองประธานกรรมการ 
   ๖.๓  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  กรรมการ 
   ๖.๔  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
   ๖.๕  นางกษมน  พลเดช   กรรมการ 
   ๖.๖  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
   ๖.๗  นายประวิทย์  ค าศรี   กรรมการ 
   ๖.๘  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
   ๖.๙  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
   ๖.๑๐ นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
   ๖.๑๑ นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
   ๖.๑๒ นางยุพิน  บุญมาก   กรรมการ 
   ๖.๑๓ นายสุวิทย ์  จูห้อง   กรรมการ 
   ๖.๑๔ นางวารีย ์  วุทธชูศิลป์  กรรมการ 
   ๖.๑๕ นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ 
   ๖.๑๖ นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
   ๖.๑๗ นางสาวจิราวด ี  ไกรเทพ   กรรมการ 
   ๖.๑๘ นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 
   ๖.๑๙ นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
   ๖.๒๐ นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการ 
   ๖.๒๑ นางธนพรรณ  ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการ 
   ๖.๒๒ นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ 
   ๖.๒๓ นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
   ๖.๒๔ นางสาวอรรถยา  ล่องตี้   กรรมการ 
   ๖.๒๕ นางสาวเจติยา  จันทพันธ์  กรรมการ 
   ๖.๒๖ นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
   ๖.๒๗ นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 
   ๖.๒๘ นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการ 
   ๖.๒๙ นางสาวสุมินตรา  หลอดเงิน   กรรมการ 
   ๖.๓๐ นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.๓๑ นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม มีหน้าที่ จัดเตรียมจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย            

เจลล้างมือ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 
    ๗.๑  นางจิรพันธ์  สินไชย   ประธานกรรมการ 
    ๗.๒  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   รองประธานกรรมการ 
    ๗.๓  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการ 
    ๗.๔  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการและเลขานุการ 
        8. คณะกรรมการ/... 
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๘.  คณะกรรมการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน  มีหน้าที่  รับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน                
แต่ละระดับชั้น  ดังนี้ 
      ๘.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (วันที่ 1๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย  
     ๘.๑.๑ นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้    กรรมการ 
   ๘.๑.๒ นางพิไลวรรณ   เพชรคง   กรรมการ 
    ๘.๑.๓ นางสาวเจติยา  จันทพันธ์  กรรมการ 
     ๘.๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
                      ๘.๒.1 นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
   ๘.๒.2 นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
   ๘.๒.3 นางกษมน พลเดช   กรรมการ 
      ๘.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
                      ๘.๓.1 นางยุพิน           บุญมาก   กรรมการ 
   ๘.๓.2 นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการ 
   ๘.๓.3 นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  กรรมการ 
                ๘.๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ (วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
                      ๘.๔.1 นางธนาพร วงศ์อภัย    กรรมการ 
   ๘.๔.2 นางสาวจิราวด ี ไกรเทพ   กรรมการ 
   ๘.๔.3 นางวีรดา ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
                ๘.๕  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
                      ๘.๕.1 นางมาลี          ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
   ๘.๕.2 นางณภัทร        อ่อนชื่นจิตร  กรรมการ 
   ๘.๕.3 นางสาวอนิษา ยาชะรัด   กรรมการ 

     ๘.๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย 
                      ๘.๖.1 นางสาวออมทอง สุกรอดรู้  กรรมการ 
   ๘.๖.2 นางสาวอรรถยา ล่องตี้   กรรมการและเลขานุการ 
  

๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่  ควบคุม ก ากับและด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ให้เป็นไปตามก าหนดการ อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
    ๙.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์     เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 

   ๙.2   นายพนมศักดิ์     บุญมาศ   กรรมการ 
   ๙.3  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ  

 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่  จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่มส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 
ประกอบด้วย 
    ๑๐.1  นางมาลี           ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
    ๑๐.2  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   รองประธานกรรมการ 
    ๑๐.3  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
    ๑๐.4  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
    ๑๐.5  นางสาวจิราวด ี  ไกรเทพ   กรรมการ 
    ๑๐.6  นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 
          10.7 นางสาวชิดสมัย/... 
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    ๑๐.7  นางสาวชิดสมัย   ฤทธิมา   กรรมการ 
    ๑๐.8  นางธนพรรณ              ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๙  นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกด้านการเงิน   วางแผนการใช้จ่ายเงิน   
การให้ยืมเงินสนับสนุนตามโครงการ /กิจกรรม จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ
การเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
     ๑๑.1  นางสาวจันทรา  ช านาญดง  ประธานกรรมการ 

    ๑๑.2  นางเปรมจิตร    พงษ์ศริิกุล  รองประธานกรรมการ 
    ๑๑.๓  นางสาวลลิตา     อินพรม   กรรมการ 
    ๑๑.๔  นางสาวอนิษา     ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๑.๕  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่   บันทึกภาพการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน    
แต่ละระดับตามความเหมาะสม  ประกอบด้วย 
      ๑๒.1  นางณภัทร            อ่อนชื่นจิตร  ประธานกรรมการ 
     ๑๒.2  นายพนมศักดิ์         บุญมาศ   กรรมการ 

       ๑๒.๓  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน   กรรมการ 

     ๑๒.๔  นางสาวนาตาชา      ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที่  จัดท าแบบประเมินผล  ประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการประเมิน และบันทึกการประชุม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป 
ประกอบด้วย 
    ๑๓.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์      เพ่ิมพูน   ประธานกรรมการ 

   ๑๓.2  นางสาวกรุณา      ชุมนวน   รองประธานกรรมการ 
   ๑๓.3  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น   กรรมการ 
   ๑๓.4  นางสาวจันทรา      ช านาญดง  กรรมการ    
   ๑๓.๕  นางสาวอนิษา      ยาชะรัด   กรรมการ 
   ๑๓.๖  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ 
   ๑๓.7  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓.8  นางสาวเจติยา      จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒0 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ 
 
 
 

              (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา  



 
 

ตารางการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา  

 
 

  เดือนพฤษภาคม  
วัน เดือน ปี เวลา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

(คน) 
หมายเหตุ 

26 พฤษภาคม 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

100 โรงเรียนได้ปฎิบัติตาม
มาตราการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
อย่างเคร่งครัด 

27 พฤษภาคม 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

100 

28 พฤษภาคม 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

100 

29 พฤษภาคม 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

60 

 
 

 
  เดือนมิถุนายน 

วัน เดือน ปี เวลา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

16 มิถุนายน 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

120 โรงเรียนได้ปฎิบัติตาม
มาตราการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
อย่างเคร่งครัด 

17 มิถุนายน 
2563 

13.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
ภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  25๖๓ 

ระหว่างวันที่ 26 – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ 16 – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

*********************************************** 
เวลา 12.30 – 13.15 น. - ลงทะเบียน    
เวลา 13.15 – 14.๓0 น. - ผู้อ านวยการอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง 
    - ฝ่ายงบประมาณ (ประกันอุบัติเหตุ) 
    - ฝ่ายวิชาการ 
    - ฝ่ายกิจการนักเรียน 
เวลา 1๔.๓0 – 15.๓0 น.  - ผู้ปกครองรับอุปกรณ์การเรียนและขวดน้ าพอเพียงจากครูที่ปรึกษา 
 
 

 
 


