
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
ที่ 118/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผูป้กครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 
************************************************************************************************* 

ด้วยโรงเรียนปล้องวิทยาคม กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่  1             
ปีการศึกษา ๒๕63 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563    เพื่อให้การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 3๔/2546    
เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.2546   
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑  นายไกร  ธรรมากาศ    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายนายวิรุจน์  เมืองมูล    รองประธานกรรมการ 
๑.3  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง    กรรมการ 
1.4  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์    กรรมการ 
๑.5  นายอดุลย์  คำพลอย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาชี้แนะแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้งานดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย 
๒.๑  นายวิรุจน ์ เมืองมูล    ประธานกรรมการ 
2.2  นายอดุลย์  คำพลอย    รองประธานกรรมการ 
2.3  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง    กรรมการ 
2.4  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์    กรรมการ 
2.5  นางสุพรรณี  พรมมา    กรรมการ 
2.6  นางพรเพ็ญ  ใจแปง    กรรมการ 
2.7  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
๒.8  นายอาหนึ่ง  ชูไวย หัวหน้าระดับ ม.1 กรรมการ 
๒.9  นายบุญธรรม  ทรัพย์สินหัวหน้าระดับ ม.2 กรรมการ 
๒.10  นางกาญจนา  จิตถา  หัวหน้าระดับ ม.3 กรรมการ 
๒.11  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ หัวหน้าระดับ ม.4 กรรมการ 
๒.12 นายถนอม  ใจโลกา   หัวหน้าระดับ ม.5 กรรมการ 
๒.13  นายพงษ์ชัย  ณ น่าน  หัวหน้าระดับ ม.6 กรรมการ 
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๒.14  ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
๒.๑5 นางเพ็ญโสภา  ทาแกง    กรรมการและเลขานุการ 
2.16 นางสาวปรีฐฎา  วุฒินชุ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑7 นางสาวสมใจ  หาญอาษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่   
- วางแผน ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- จัดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียนให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประกอบด้วย 
๓.๑  นางเพ็ญโสภา  ทาแกง    ประธานกรรมการ 
3.2  นางมาลี  มนาคม    รองประธานกรรมการ 
๓.3  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล   กรรมการ 
๓.4  นางนันทวรรณ  วงษ์ดิษฐ์   กรรมการ 
3.5  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช    กรรมการ 
3.6  นางสาวธัญลักษณ์  จินะเขียว   กรรมการ 
๓.7  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน   กรรมการ  
3.8  นางสาวสมใจ  หาญอาษา   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน/เตรียมรายชื่อนักเรียน
สำหรับการรับลงทะเบียน และจดบันทึกวาระการประชุม 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย 
๔.๑  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง    ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสุพรรณี  พรมมา    รองประธานกรรมการ 
๔.๓  นายไกรสิทธิ์  ปันวัง    กรรมการ 
4.4  นายอิทธิพล  รู้ธรรม    กรรมการ   
๔.5  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย    กรรมการ 
๔.6  นายอุดม  ไชยนุรักษ์    กรรมการ 
4.7  นายสยาม  ทะโนใจ    กรรมการ 
๔.8  นายสมมาศ  สุขบัญชาชัย   กรรมการ 
๔.9  นางเฉลียว  ขัติยศ    กรรมการ 
๔.10 นางชุมพวง  ด่านจับกุม    กรรมการ 
4.11  ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
๔.๑2 นายเจนณรงค์  ใจกว้าง    กรรมการ 
4.13 นายอนุชิต  พรมอ้าย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  เขียนป้าย แผนผังอาคาร/ห้องเรียน  
จัดฉากเวทีหอประชุม  และจัดดอกไม้  โต๊ะหมู่บูชา  ชุดรับแขก  แท่นกล่าวรายงาน  โต๊ะลงทะเบียน 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย 
๕.๑  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว    ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย    รองประธานกรรมการ 
5.3  นายอนุชิต  พรมอ้าย    กรรมการ 
5.4  นายเจนณรงค์  ใจกว้าง    กรรมการ 
5.5  นายธนากร  ต๊ะอุด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดเตรียมและควบคุมระบบแสง เสียง โปรเจ็คเตอร์ ตลอดจนบันทึกภาพการประชุมทุก
ขั้นตอน 
 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๖.๑ นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์    ประธานกรรมการ 
6.2 นางสายสมร  สุทธศิลป์    รองประธานกรรมการ 
6.3  นางมาลี  มนาคม    กรรมการ 
๖.4 นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย    กรรมการ 
6.5 นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว   กรรมการ 
6.6 นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
๖.7 นางบานเย็น  รู้ธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ วิดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
๗.๑  นางสุพรรณี  พรมมา     ประธานกรรมการ 
7.2  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์   รองประธานกรรมการ 
๗.3  นางเฉลียว  ขัติยศ    กรรมการ 
๗.5  นางชุมพวง  ด่านจับกุม    กรรมการ 
๗.6  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน   กรรมการ 
๗.7  นางกชพร  สายกษิรา    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดหาน้ำดื่ม   และอาหารว่างมาบริการให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/และประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย 
นางบานเย็น  รู้ธรรม  
นายเฉลิม  ขัดพะนัด  

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
นายธนากร  ต๊ะอุด 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/2
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/2 

นางสาวพรรษา  จำเริญ  
นายอิทธิพล  รู้ธรรม 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/3
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/3 

นายไกรสิทธิ์  ปันวัง รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑ 
นางสโรชา  คำปิน รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑ 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 



นางสาวเขมินสินี  มีเลข รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย  
นางสาวมนภัทร์  ภูกาบิน 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
นางนิตยา  วงศ์กาไสย   รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
นางสายสมร  สุทธศิลป์ รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  
นางสาวจุรีพร  เป็งฟอง   

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  
นางสาวสุรารักษ์  ปัญญาราช 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

นางอภิญญา  จองรัตน์  
นายเจนณรงค์  ใจกว้าง    

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

นางสุพรรณี  พรมมา  
นางสาวกรรณิการ์  กัลยา   

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์     รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
นางวิมล  กาบแก้ว       รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
นางสมรส  เหมะธุรินทร์  
นายอนุชิต  พรมอ้าย 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

นางกชพร  สายกษิรา    รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
นายยงยุทธ์  สุรัตน์ 
นางมาลี  มนาคม     

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  
นางสาวประภาพรรณ  จันทร์กอง 

รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

มีหน้าที ่รับลงทะเบียนผู้ปกครองบริเวณหน้าอาคารแขกแก้ว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นเรียนในห้องเรียนตามที่กำหนดไว้  

   

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
๙.๑  นางพรเพ็ญ  ใจแปง    ประธานกรรมการ 
9.2  นางเพ็ญโสภา  ทาแกง    รองประธานกรรมการ 
๙.3  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง    กรรมการ 
๙.4  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย   กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารและจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 
 

 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
๑๐.๑  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์   ประธานกรรมการ   
10.2  นางสมรส  เหมะธุรินทร์   รองประธานกรรมการ 
10.3  นางสายสมร  สุทธศิลป์   กรรมการ 
๑๐.4  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย    กรรมการ 
๑๐.5  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์    กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่   ดำเนินการพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามขั้นตอนที่ กำหนด ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่การนัดหมายเพ่ือการประชุมราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี 
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 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจราจร ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นายพงษ์ชัย  ณ น่าน    ประธานกรรมการ 
๑๑.2  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ทุกนาย กรรมการ 
11.3  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
๑๑.4  นายถนอม  ใจโลกา    กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่  จัดให้มีนักศึกษาวิชาทหารได้อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร(ที่จอดรถ) ให้กับ
ผู้ปกครองที่มาประชุม 
 
 

๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๒.๑  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล   กรรมการ 
๑๒.๓  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์   กรรมการ  
๑๒.๔  นางสาวสมใจ  หาญอาษา   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แล้วรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 

 ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการต่อไป 
 
 

 
 
             สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 
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                      ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 
 
 
 
 


