
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
ท่ี ๔๑ /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  
                                    

ด้วยในวันศุกร ์ท่ี ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จะจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองข้ึนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ในระดับชั้น ม.๑ ,ม.๒ ,ม.๔ ,ม.๕         
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การ
บังคับบัญชาข้าราชการ การบริหารกิจการของสถานศึกษา    คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ี ๑๐๙ / ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างประจํา สั่ง ณ วันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑ เรื่อง การ
มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ  วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จงึขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ    

     ๑.๑ นายอุทร  นัดดากุล          ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายอรรณพ  ยะตา  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นายยุทธนา  คงแหลม กรรมการ 
     ๑.๔  นายสุทธิกิตต ์  จังหาร  กรรมการ 
     ๑.๕  นายเมือง  ก๋าคํา  กรรมการ 
     ๑.๖  นายวสันต ์  นาขยัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 

๒.  คณะกรรมการดําเนินการประชุมผู้ปกครอง 

  ๒.๑  นางสาวบุษบง  เครือวงค์ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายนิรันดร ์  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายพิรญชิต  บุญนัด  กรรมการ 
  ๒.๔  นายชัยพร   เกตุพิชัย  กรรมการ 
  ๒.๕  นายสิรินาวิน  กาละจิตร กรรมการ 
  ๒.๖  นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ กรรมการ 
  ๒.๗  นายวิทยา   สิทธิไพร  กรรมการ 
  ๒.๘  นางสาวรชยา  ศิริเทพ  กรรมการ 
  ๒.๙  นายธีระเดช  สองคําชุม กรรมการ 



๒.๑๐  นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลากรรม การแลเลขานุการ 
  ๒.๑๑  นางสุพรรษา  ใจบุญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   ดําเนินการ และประสานงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น  ม.๑ ,ม.๒ 
,ม.๔ ,ม.๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓.  คณะกรรมการเตรียมการและตกแต่งสถานท่ี 

๓.๑ นายสุทธิกิตต ์  จังหาร  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายเสกสรร   อ้ายสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นายศิวะกร   แผ่นทอง กรรมการ 
  ๓.๔ นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
  ๓.๕ นายกิตต ิ   สุขศรีราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ      

     ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณหอประชุมและโดม เก้าอ้ีจํานวน ๘๐๐ ตัว ให้แล้วเสร็จในตอนเช้าของวันท่ี 
๒๔  มีนาคม ๒๕๕๙ 
     ๒.  จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณโดมสําหรับรับลงทะเบียน จํานวน ๒๕  หอ้ง   ให้แล้วเสร็จในวันท่ี ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 
     ๓.  นําส่งคืนเก้าอ้ีและอุปกรณ์หลังเสร็จกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๔.๑ นายธีระเดช  สองคําชุม  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายเจนต ์  ปัญจขันธ ์  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ หัวหน้าระดับทุกระดับ   กรรมการ 
๔.๔ นายชัยพร  เกตุพิชัย   กรรมการ 
๔.๕ นายกิตต ิ  สุขศรีราษฎร ์  กรรมการ 
๔.๖ นางสาวหญิงสินีย ์ อินสุขิน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ      

๑.  ลําดับข้ันตอนพิธีการตา่ง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
๒.  เป็นพิธีกรตลอดการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี ๔๑ / ๒๕๕๙  หน้า ๒ หน้



๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประชุมช้ันเรียน 

ระดับช้ัน  ม.๑ 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ชั้น 
๑ นายเชาว ์ คําปา 

๑/๑ 
๒ นางสาววันดา วิลัย 
๓ นางนวลนิตย ์ พูลชุม 

๑/๒ ๔ นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา 
๕ นางลัดดาวัลย ์ ศรีสุข 

๑/๓ 
๖ นางมาลี หวังสันติธรรม 
๗ นายบรรจบ พรหมเผ่า 

๑/๔ 
๘ นางสุพรรษา ปันต๊ะ 
๙ นายปรีชา เผ่าต๊ะใจ 

๑/๕ ๑๐ นางสุพิน ปวงศิร ิ

 
ระดับช้ัน  ม.2 

 
ท่ี ชื่อ  -  สกุล ชั้น 
๑ นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ๒/๑ 
๒ นายสมชาต ิ สุโพธิ ์

๒/๒ 
๓ นางชลนิภา แสงภักดี 
๔ นางรัชฎา ใจเย็น 

๒/๓ 
๕ นางนงลักษณ์ ทาเขียว 
๖ นางวิไลวรรณ รอตเสวก 

๒/๔ 
๗ นางศิรินันท์ นุกาศ 
๘ นางสาวหญิงสินีย ์ อินสุขิน 

๒/๕ ๙ นางณิชกานต์ ม่ังมา 
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ระดับชั้น  ม.4 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ชั้น 
๑ นางนวลปราง ก๋าใจ 

๔/๑ 
๒ นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ 
๓ นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

๔/๒ ๔ นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ 
๕ นางสาวรัชนีกร นําชัย ๔/๓ 
๖ นายมนตรี รอตเสวก 

๔/๔ 
๗ นางมยุรี ปนยะ 
๘ นางคนึงนิจ จอมมูล 

๔/๕ 
๙ นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ 
๑๐ นางจริยาภรณ์ พุทธษร 

๔/๖ 
๑๑ นางกรรณิกา พรหมเผ่า 
๑๒ นางปราณี ปรีชารัตน ์

๔/๗ 
๑๓ นายสุภาพ อุตะมะ 

 

ระดับชั้น  ม.5 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ชั้น 
๑ นางตุลาพร แสนธ ิ ๕/๑ 
๒ นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 

๕/๒ 
๓ นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย 
๔ นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ๕/๓ 
๕ นางสาวภณิดา อุทธโยธา ๕/๔ 
๖ นางฐิติญา ฐานันตะ 

๕/๕ 
๗ นายณฐกร ขุ่ยคํา 
๘ นางวิไลวรรณ ศิริประยงค์ 

๕/๖ 
๙ นางพรสาย ศรีตระกูล 
๑๐ นางพรรณี อุทธโยธา 

๕/๗ 
๑๑ นางสาวนุจร ี วาระนัง 
๑๒ นางนิยดา กาไชย 

๕/๘ 
๑๓ นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา 

 
 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี ๔๑ /  ๒๕๕๙  หน้า ๔ หน้



หน้าท่ีความรับผิดชอบ     
๑. เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ครูท่ีปรึกษารับลงทะเบียนผู้ปกครองบริเวณหอประชุม   
๒. ครูท่ีปรึกษาพบปะผู้ปกครองนักเรียนท่ีหอประชุมและพาผู้ปกครองนักเรียน 

ไปท่ีห้องโฮมรูมเพ่ือรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนประจําชั้นเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
 ๓. สรุปรายงานการประชุมส่งหัวหน้าระดับในระดับของตนเองภายในวันท่ี ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

๖. คณะกรรมการสวัสดิการและปฏิคม  

 ๖.๑ นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางจุรีภรณ์  อุตะมะ  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางศิรินันท์  นุกาศ  กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๖  กาญจนา  ดวงด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

     ๑. ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และอํานวยความสะดวกในการเข้านั่งในหอประชุม 
     ๒. บริการน้ําดื่ม  

๗. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร   

 ๗.๑ นางสาววันดา วิลัย  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวนุจร ี วาระนัง  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นายพิรญชิต  บุญนัด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๔ นายสุภาพ  อุตะมะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

๑.  จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของผู้ปกครองนักเรียน 
๒.  จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหาร   จํานวน  ๒๐  นาย ให้บริการจัดระบบจราจร  
๓.  จัดระเบียบการจราจรในบริเวณโรงเรียนท้ังเข้า - ออก 
๔. ประสานงานกับสถานสถานีตํารวจภูธรแม่ใจขอกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาช่วยจัดระบบจราจร 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ 

 ๘.๑  นายจิรัฐฎ ์  สุขใจเหลือ ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นายชัยพร  เกตุพิชยั  รองประธานกรรมการ 

๘.๓  นายกิตต ิ  สุขศรีราษฎร์ กรรมการ  
 ๘.๔  นายณฐกร  ขุ่ยคํา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๕  นายธนากร  คําชมภ ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี ๔๑ /  ๒๕๕๙  หน้า ๕ หน้



หน้าท่ีความรับผิดชอบ    

๑. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  
๒. จัดทํา VTR แนะนําผลงานและกิ

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

๙.๑ นางสาววรลักษณ์ 
 ๙.๒ นางสาวรัชนีกร 
 ๙.๕ นางสุพรรษา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จัดเตรียมเอกสารในก
งานพร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
 

ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด   เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

   สั่ง  ณ  วันท่ี 
 

    

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี

ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายภาพ  และจอภาพ  บันทึกภาพและวีดีโอ
แนะนําผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนของภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

  ดอนศิลา  ประธานกรรมการ
 นําชัย   รองประธานกรรมการ
 ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ

จัดเตรียมเอกสารในการประชุมผู้ปกครอง  ประเมินผลและรายงานผลเม่ือเสร็จสิ้น
พร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด   เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม   ๒๕๕๙ 

   
( นายอุทร     นัดดากุล ) 

                     ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี๔๑ /  ๒๕๕๙  หน้า ๖ หน้

บันทึกภาพและวีดีโอ 
๒๕๕๘ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

ประเมินผลและรายงานผลเม่ือเสร็จสิ้น

ท้ังนี้ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด   เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 



 
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 ภาคเรียนท่ี  ๒  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘   

วันศุกร์  ท่ี  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

************************************************************** 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. -  ผู้ปกครองนักเรียน   ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕ รายงานตัวท่ีหน้าหอประชุม 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๕ น. -  พิธีเปิดโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  

   ( คุณประชา   เดือนดาว ) 

-  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  (  คุณปรีชา  ก๋าใจ  ) 

 ๐๙.๔๕น. – ๑๐.๐๐ น. - ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมพบปะผู้ปกครอง  

       ( นายอุทร    นัดดากุล  ) 

 ๑๐.๐๐ น. -  ๑๐.๑๕ น. -  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

   ( ด.ต.สภุัทรดิศ    กิตติกรวรชาติ  )     

๑๐.๑๕ น – ๑๐.๔๕ น.  -  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน พบปะผู้ปกครอง 

      ( นายอรรณพ    ยะตา ) 

 ๑๐.๔๕ น. -  ๑๑.๓๐ น. -  ผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษาท่ีห้องโฮมรูม   แจ้งเรื่องการเรียนและ 

   ความประพฤตินักเรียน   

 


