
 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนปทุมวิไล 
ท่ี   ๒๓๘   / ๒๕๖๑ 

 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนในกิจกรรม “วันเพื่อลูกรัก” กำรประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันอำทิตย์ท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมจงกล               
พรหมพิจิตร  

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖               
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนปทุมวิไล จึงแต่งต้ังครู
และบุคลำกรปฏิบัติงำนดังนี ้

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี รองประธำนกรรมกำร  
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
๓.  นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป กรรมกำร 
๔.  นำงพจมำน  แก้ววงษำ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล กรรมกำร 
๕.  นำงจิตินันท์  ศูนย์กลำง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๖.  นำยวิเชียร  บัวอุไร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.  นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี     ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

    และมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
๑.๑   นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   นำงนภำพร  เกำะทอง    รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓   ว่ำท่ีร้อยตรีศิริชัย  ฟักหอม   กรรมกำร 
๑.๔   นำยวิชำญ  กลับใจ    กรรมกำร 
๑.๕   นำยอรรถชัย  มุ่งประสพสุขี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๖   นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำนอำคำร  ผู้ช่วย 
๑.๗   แม่บ้ำนประจ ำหอประชุม           ผู้ช่วย 



[๒] 
 

มีหน้ำท่ี   ๑)   จัดสถำนท่ีในหอประชุมจงกลพรหมพิจิตรให้สะอำดเรียบร้อย จัดเก้ำอี้จ ำนวน ๕๐๐ ตัว  
       จัดโต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก ๑ ชุด พร้อมดอกไม้ จัดแท่นยืนพูดพร้อมไมโครโฟน ๒ ตัว 

๒) จัดโต๊ะส ำหรับวำงน้ ำด่ืมและลงทะเบียน จ ำนวน ๒ ตัว เก้ำอี้ ๕ ตัว ในหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
๓) ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำข้ำงหอประชุมท้ัง ๒ ด้ำน ให้สะอำดและเปิดบริกำรผู้ปกครองหลังเสร็จงำนแล้ว         

เก็บโต๊ะ – เก้ำอี้ให้เรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร และรับลงทะเบียน 

๒.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    ประธำนกรรมกำร 
๒.๒   นำยพนม  เรียนงำม    รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓   นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ   กรรมกำร 
๒.๔   นำงสำวนำตยำ  ทรงสุภำพ   กรรมกำร 
๒.๕   นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ   กรรมกำร 
๒.๖   นำงตติพร  เล่ห์กล    กรรมกำร 
๒.๗   นำงสำววิรมณ  แม้นชัยภูมิ   กรรมกำร 
๒.๘   นำงสำวนิภำ  สมศักดิ์    กรรมกำร 
๒.๙   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๐ นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี     ๑)   จัดท ำหนังสือเชิญผู้ปกครองระดับช้ัน ม.๑ – ๖ (เฉพำะผู้ปกครองท่ีไม่มำประชุมวันท่ี ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๑) 
               ๒)   จัดท ำแฟ้มลงทะเบียนส ำหรับผู้ปกครองของแต่ละห้อง โดยแยกเป็นของแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน  ๖ แฟ้ม 
               ๓)  รวบรวมเอกสำรส่งกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนเพื่อนิเทศติดตำมต่อไป 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตัวอักษร 

๓.๑  นำยมีชัย  ทัพธำนี    ประธำนกรรมกำร 
๓.๒  นำงสำววิรมณ  แม้นชัยภูมิ   รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓  นำยศรำวุธ   ฤทธิ์จอหอ    กรรมกำร 
๓.๔  นำยบุญเลิศ รอดทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๕  นำยนภัศ  จิตต์ผ่อง    ผู้ช่วย 

มีหน้ำท่ี   ๑)   เขียนข้อควำม “ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่ำน”  ติดบอร์ดต้ังไว้หน้ำประตูทำงเข้ำโรงเรียน 
๒) ติดตัวอักษรหน้ำเวทีหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 

 
    
 

 
๓) จัดเก็บตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังเสร็จงำน 

 
 

กำรประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 



[๓] 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
๔.๑   นำยวิเชียร   บัวอุไร    หัวหน้ำ 
๔.๒   นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำท่ี      เชิญผู้ปกครองเข้ำนั่งในหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร และแจ้งก ำหนดกำรในกำรประชุมผู้ปกครอง 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

๕.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    ประธำนกรรมกำร 
๕.๒   นำยพนม  เรียนงำม    รองประธำนกรรมกำร 
๕.๓   นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี   กรรมกำร 
๕.๔   นำยอุดม  ด่ำนอุด    กรรมกำร 
๕.๕   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์   กรรมกำร 
๕.๖   นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ   กรรมกำร 
๕.๗   นำยเอกชัย  ญำณประภำส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี    ให้กำรต้อนรับผู้ปกครองท่ีเข้ำร่วมประชุม  
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องด่ืม 

๖.๑   นำงสำวนิภำ  สมศักดิ์    หัวหน้ำ 
๖.๒   นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ   รองหัวหน้ำ 
๖.๓   คณะกรรมกำรนักเรียน    ผู้ช่วย 

มีหน้ำท่ี    จัดบริกำรอำหำรว่ำงส ำหรับผู้ปกครองท่ีเข้ำประชุม ประมำณ ๖๐๐ ชุด 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและบันทึกภำพ 

๗.๑   นำยวิชำญ  กลับใจ    ประธำนกรรมกำร 
๗.๒   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์   รองประธำนกรรมกำร 
๗.๔   นำยสุริยำ  รักชำติ    กรรมกำร 
๗.๕   นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี    ๑)   ติดต้ังควบคุมไมโครโฟน  ๒  ตัว  พร้อมแท่นพูด  ๑  ตัว  พร้อมเครื่องเสียงท่ีหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร   
                   ในวันอำทิตย์ท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๒)   จัดเครื่องฉำยข้ำมศีรษะ พร้อมจอให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท่ีสุด 
   ๓)   บันทึกภำพและวีดีทัศน์ท่ีหอประชุมฯ และในห้องเรียน 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 ๘.๑   นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ    หัวหน้ำ 
 ๘.๒   นำงตติพร  เล่ห์กล     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 ๘.๓   นำยสุริยำ  รักชำติ     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้ำท่ี    ประชำสัมพันธ์ต้อนรับและเชิญผู้ปกครองให้พร้อมกันท่ีหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
 
 



[๔] 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 
๙.๑   นำยพรสวรรค์  จันทร์ยิ้ม   ประธำนกรรมกำร 
๙.๒   ว่ำท่ีร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์   รองประธำนกรรมกำร 
๙.๓   นำยพนม  เรียนงำม    กรรมกำร 
๙.๔   นำยอุดม  ด่ำนอุด    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙.๕   นำยธงทอง  บุญพยอม             ผู้ช่วย 
๙.๖   ยำมรักษำกำรณ์    ผู้ช่วย 

มีหน้ำท่ี    จัดสถำนท่ีให้รถจอดเป็นระเบียบ สะดวกในกำรเข้ำออกและปลอดภัย 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

๑๐.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    หัวหน้ำ 
๑๐.๒   นำงสำวอำภรณ์  สมใจ   ผู้ช่วย 

มีหน้ำท่ี   ๑)   เบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม 
  ๒)   ท ำบัญชีเบิก – จ่ำยเพื่อเสนอท่ำนผู้อ ำนวยกำร 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครอง 
๑๑.๑   นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ    ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒   นำยวิเชียร  บัวอุไร    รองประธำนกรรมกำร 
๑๑.๓   นำยพนม  เรียนงำม    กรรมกำร 
๑๑.๔   นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี   กรรมกำร 
๑๑.๕   นำยอุดม  ด่ำนอุด    กรรมกำร 
๑๑.๖   นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์   กรรมกำร 
๑๑.๗   นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ   กรรมกำร 
๑๑.๘   นำยเอกชัย  ญำณประภำส   กรรมกำร 
๑๑.๙   นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี   ๑)   วำงแผนเตรียมกำร และจัดด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  ๒)   แก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
     ๑๒.๑  นำงอุบลวรรณ  มงคลำงกูร   ประธำนกรรมกำร 
     ๑๒.๒  นำงสำวนิภำ  สมศักดิ์    รองประธำนกรรมกำร 
     ๑๒.๓  นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ   กรรมกำร 

๑๒.๔   นำงสำวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี    ๑)   จัดท ำแบบประเมินผล จ ำนวน ๑๐๐ ชุด 
    ๒)   แจกแบบประเมินให้ผู้ปกครอง พร้อมท้ังสรุปแบบประเมินผลรำยงำนผู้อ ำนวยกำร 
  



[๕] 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                    
และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๘ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล 

  



[๖] 
 

 
การประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล 

 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้ปกครองพร้อมกัน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประธำนมำถึงหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร จุด ธูป เทียนบูชำพระรัตนตรัย 

- แนะน ำคณะผู้บริหำร 
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
- รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
- รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรกิจกำรวิชำกำร 
- รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล 
- รองผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

 

 


