
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 58 /2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 
............................................ 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเพ่ือมอบเงินโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
  มีหน้ำที่ -อ านวยความสะดวก/ให้การสนับสนุน ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร        กรรมการ 
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน       กรรมการ 
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  มีหน้ำที่ -จัดเตรียมล าดับขั้นตอนพิธี 
   -เป็นพิธีกรในพิธี 
  ประกอบด้วย 
  1.พิธีกรชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 
  1.นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     
  2.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย   
 

 3. คณะท ำงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
  มีหน้ำที่ -จัดเวที ติดตั้งป้ายบนเวที 
   -จัดบริเวณสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น 

  -จัดเตรียมแท่นกล่าวรายงาน และแท่นรับค ากล่าวรายงาน พร้อมติดตั้งไมค์ส าหรับ     
                      พิธีการจ านวน 3 จุด (พิธีกร 1 จุด) 

-จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีในอาคารอเนกประสงค์     
 ประกอบการจัดงาน 

   -จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณท่ัวไปในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

/ประกอบด้วย 
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ประกอบด้วย 
  1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  4.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  5.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  6.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  7.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐษนะครูช านาญการ       กรรมการ 
  8.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ 
  9.นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ 
  10.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู          กรรมการ 
  11. นางสาวประสงค์ คู่ควร  คร ู          กรรมการ 
  12.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
  13.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
  14.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน        กรรมการ 
  15.นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
  16.นางสาววาสนา ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
  17.นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา       กรรมการ 
  18.นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา       กรรมการ 
  19.นายวรกร  เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์       กรรมการ 
  20.นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์       กรรมการ 
  21.นางสาวพรพิกุล ใจศิริ  นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ       กรรมการ 
  22.นางสาวลักขณา ทองตลุง  นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ       กรรมการ 
  23.นางสาวลลิตา พันธ์ศรี  นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน        กรรมการ 
  24.นางสาวจันทิมา ฉันทะมิตร นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน        กรรมการ 
  25.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง         กรรมการ 
  26.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง         กรรมการ 
  27.นางศรีนวล     ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง         กรรมการ 
  28.นางสะอาด  เงินทอง  นักการภารโรง         กรรมการ 
  

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ และบริกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  มีหน้ำที่ -จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารว่างไว้บริการผู้เข้าร่วมประชุม 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  3.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ 
  4.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
  5.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน       กรรมการ 
  6.นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน        กรรมการ 
 

/7.นางสาวอัจฉรา 
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  7.นางสาวอัจฉรา  ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์       กรรมการ 
  8.นางสาววาสนา  ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
  9.นางสาวพนิดา  วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา        กรรมการ 
  10.นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์        กรรมการ 
  11.นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์        กรรมการ 
  12.นางสาวพรพิกุล ใจศิริ  นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ        กรรมการ 
  13.นางสาวลักขณา ทองตลุง  นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ        กรรมการ 
  14.นางสาวลลิตา พันธ์ศรี  นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน         กรรมการ 
  15.นางสาวจันทิมา ฉันทะมิตร นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน         กรรมการ 
  16.นางสาวประสงค์ คู่ควร  คร ู                กรรมการ/เลขานุการ 
 

5. คณะท ำงำนฝ่ำยบันทึกภำพด ำเนินโครงกำร 
  มีหน้ำที่ -ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
   -รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพ่ือสรุปและรายงานโครงการ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 

2.นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์        กรรมการ 
3.นายวรกร  เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์        กรรมการ 

   

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน เพื่อมอบเงินโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

6.1 มีหน้ำที ่- หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อย ให้ครูที่ปรึกษาทุกชั้น พบผู้ปกครอง เพ่ือมอบเงิน    
         ให้ผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับเงินในใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย 

  ประกอบด้วย 
  6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นายสุทธิ มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง 
  6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นายเอนก นันทรากร ครู  
  6.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  6.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 
  6.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นายอภิวัฒน์   ค าต๊ะ  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ  
  6.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายรณชัย   บุญประจวบ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 
  6.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
         ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ครูอัตราจ้าง  
  6.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ คร ู 
  6.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายวัชโรทร      ทิมแหง คร ู 
  6.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางนาตยา    ฤทธิธรรม คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  6.12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายอรรณพ    บ่อน้อย คร ู 
  6.13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก ครูอัตราจ้างภาษาไทย 
  6.14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสุภาพ  คมข า ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
 

 /6.15 ชั้นมัธยมศึกษา 
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  6.15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางอังคณา     พ่ึงพัก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  6.16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายคณวรา  สิละบุตร คร ู
  6.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายฉัตรชัย    ทองจรัส ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
                     6.18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางกรวิพา     ส าโรง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

 6.2 มีหน้ำที่ - เมื่อมอบเงินให้ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ให้น าใบส าคัญรับเงินมามอบให้ นางเพชรดา แนบเนียน 
          เพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมต่อไป 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
  ประกอบด้วย 
   1. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวพัชน ี มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน     กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2.นางสาวอรนุช เพียลาด ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
  ประกอบด้วย 
   1.นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
   2.นางเพชรดา แนบเนียน คร ู          กรรมการ 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
  ประกอบด้วย 
   1. นางอังคณา พ่ึงพัก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก ครูอัตราจ้างภาษาไทย        กรรมการ 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรจรำจร 
  มีหน้ำที่ -ให้บริการจัดที่จอดรถส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้เป็นระเบียบ 
   -จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นเจ้าหน้าที่จราจรจัดระเบียบการจอดรถ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู         กรรมการ 
  3.นายอภิสิทธิ์  สมมาก     นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา       กรรมการ 
  4.นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา       กรรมการ 
  5.นายกมลรัตน์  จิตบรรจง นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์      กรรมการ 
  6.นักศึกษาวิชาทหาร  
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง 
มีหน้ำที่ -จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีในอาคารอเนกประสงค์    
            ประกอบการจัดงาน 

  ประกอบด้วย 
  1.นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
  2.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง         กรรมการ 

/3.นายสมชาย 
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  3.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง         กรรมการ 
 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
  มีหน้ำที่ -พิมพ์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
   -เตรียมเอกสารการประเมิน   
   -รวมรวบข้อมูลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

   -จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  3.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ 
  4.นายคณวรา  สิละบุตร คร ู          กรรมการ 
  5.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
  6.นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน       กรรมการ 
  7.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน       กรรมการ 
  8.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ           กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 14 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ก ำหนดกำร 
 

      เวลา   ๐๘.๓๐ น.    -  ลงทะเบียน 
      เวลา   ๐๙.๐๐ น.    -  กล่าวต้อนรับโดยผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา  
   -  แนะน าบุคลากร  
   -  ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน   
          -  เสนอแนะและตอบข้อซักถาม 
      เวลา   ๑๑.๓๐ น.  -  ปิดประชุม                    

-  ผู้ปกครองพบปะครูประจ าชั้น 
-  ครูประจ าชั้นคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองรายห้องและสร้างไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

 


