
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ) 
ที ่๒๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประชุมผู้ปกครอง 
**************************************************************** 

           ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  ขึ้นในวันที่  ๒๔ - ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เพ่ือให้การด าเนินงานการประชุมผู้ปกครอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ว่าด้วยงานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมผู้ปกครอง ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่  เป็นประธานในการด าเนินประชุมผู้ปกครอง  ๑ / ๒๕๖๓ 
โดยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการประชุม ชี้แจงนโยบายทางโรงเรียน ว่าด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สอบถามปัญหาและข้อสงสัยจากผู้ปกครองประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายวรวุฒิ  แสงนาก  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายสาวกิตติมา  จั่นมา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
  ๑.๓  นางทิวา   นันท์ตา  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร กรรมการ 
  ๑.๔  นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
  ๑.๕  นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
  ๑.๖  นางสาวสุพิชญา  ชสูกุล ครู     กรรมการ/เลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมกำรดูแลผู้ปกครอง  มีหน้าที่  ต้อนรับ อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าด้านการ
เรียนของนักเรียน ให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง และคอยดูแลความเรียบร้อยในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย   
  ๒.๑   ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑/๑ นางสาวประวิง   สุขเมือง    
      นางอัธยา   วิจิตรศิลป์    
  ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑/๒ นางสาวเบญจกันย์   จันทร์ทักษ์   
      นายมานิต   สมานพันธ์    
  ๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑/๓ นางสาวยุภาพรรณ   รักษ์ยศ   
      นางศุภลักษณ์   ลีสุขสาม   
  ๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปี  ๑/๔ นางบุษดี   บะคะ            
      นายธเนส   ยลเมืองแมน    
  ๒.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒.๑ นางสาวธนพร   อินทพรโสภิต    

     นางนุจรี   คล้ายนก          
 ๒.๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒ นายชัยวัฒน์   สัตยาธนวัฒน์     
     นางสาวสุพิชญา   ชูสกุล 
 ๒.๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๓ นายนิกร   คงแท้               
     นางสาวเพียงดาว   แก้วเรือง        

  ๒.๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๔   นางเกษร   นิติลียานนท์        
                                                           นายโชคชัย   ชัยประเสริฐ      

                                                 นางกจีพัชร   มารอด          
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 ๒.๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑   นางสุนันทา   มิยา              
           นางกฤติกา   แซมสีม่วง          
  ๒.๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒ นางสาวสุจินดา   ทรัพย์สุนทร  
     นางสาวนาตยา   ยุปานันท์  
 ๒.๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๓ นายอานนท์  เจริญสุข        
             นางสาวภัทราภรณ์  ใจค า  
  ๒.๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๔     นางสาวนฤดี   ชัยโฉม   
     นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล 
 ๒.๑๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ นางทิวา   นันท์ตา 
                                            นายวรเชษฐ   มณีโชต ิ

  ๒.๑๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒ นางสาวชญาณ์นันท์   ธัญชนวรรธน์    
                                                           นางสาววันทนา   มณีพร        

                                                         นายเต็มสิทธิ   ลิ้มศุภรัตน์      
  ๒.๑๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑  นายณัฐวุฒิ  จันละมุด     
                                                        นางอ าภา    ค าเสม            
          ๒.๑๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒ นายสุรสีห์   จันทร์แสงศร ี

                                            นายกติิพงษ์   ฟากเซ 

                                           นางสาวกชวรา   โฆษิตานนท์       
 ๒.๑๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑ นางสาวกิตติมา   จั่นมา   
                                           นางกัญฎา   นาคนชม 

                                            นางนันท์นภัส   มุ่งมาตร         
  ๒.๑๘  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๒   นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง        
                                     นางสาวรุศดา   บุญปัญญา   
     นางสาวอารยา   ณ ล าพูน 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  มีหน้าที่   เป็นพิธีกร และด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการโดยใช้   
ปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นายนิกร   คงแท้    หัวหน้ากรรมการ   
  ๓.๒  นางสาวนฤดี  ชัยโฉม                        รองหัวหน้ากรรมการ 
  ๓.๓  นางสาวสุพิชญา  ชสูกุล   กรรมการ 

๔. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  มีหน้าที่จัดห้องประชุมให้เหมาะสม  สวยงาม มีอุปกรณ์เครื่องเสียง
ตกแต่ง จัดโต๊ะ เก้าอ้ี   ติดป้าย   ประดับดอกไม้ให้สวยงาม เหมาะสมกับบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย  
  ๔.๑  นายโชคชัย   ชัยประเสริฐ    หัวหน้ากรรมการ   
  ๔.๒  นายวิฑูลย์   แซมสีม่วง       รองหัวหน้ากรรมการ 
  ๔.๓  นายวรเชษฐ   มณีโชติ                 กรรมการ 
  ๔.๔. นายอานนท์   เจริญสุข   กรรมการ 
  ๔.๕  นายสุรสีห์   จันทร์แสงศร ี             กรรมการ 
  ๔.๖  นายมานิต   สมานพันธ์              กรรมการ 
  ๔.๗  นายธเนส   ยลเมืองแมน                กรรมการ 
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  ๔.๘  นายวรฉัตร   นาคะรัตนกุล             กรรมการ 
  ๔.๙  นายต้อง   เอ่ียมศรี                    กรรมการ 
  ๔.๑๐ นายสาธิต   เพชรบูระณิน             กรรมการ 
  ๔.๑๑ นายชาคริต   เดชโนนสังข์               กรรมการ 
  ๔.๑๒ นายนิวัฒน์   ประเสริฐสุด              กรรมการ 
  ๔.๑๓ นางสุริยน   สรเดช                      กรรมการ 

๕. คณะกรรมกำรปฏิคม   มีหน้าที่   ให้การต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน  
แจกอาหารว่าง ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางสาวรุศดา   บุญปัญญา                   หัวหน้ากรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวเบญจกันย์   จันทร์ทักษ์                  รองหัวหน้ากรรมการ   
  ๕.๓ นางบุษดี   บะคะ                  กรรมการ 
  ๕.๔ นางกัญฎา    นาคนชม                       กรรมการ 
     ๕.๕ นางสาวประวิง   สุขเมือง                        กรรมการ 

๕.๖ นางสาวยุภาพรรณ      รักษ์ยศ                  กรรมการ 
๕.๗ นางกจีพัชร   มารอด                         กรรมการ 
๕.๘ นางสาวนาตยา   ยุปานนัท์                      กรรมการ 
๕.๙ นางสาวสุพิชญา   ชสูกุล                         กรรมการ 

  ๕.๑๐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน                 กรรมการ 

 ๖. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว  มีหน้าที่ ประจ าจุดตรวจวัดไข้อย่างเข้มงวด เงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับลงทะเบียนรายชื่อผู้ปกครอง   ประกอบด้วย    
  ๖.๑ นางบุษดี   บะคะ                                   หัวหน้ากรรมการ 
  ๖.๒ นางสุนันทา   มิยา                                 รองหัวหน้ากรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวสุจินดา   ทรัพยส์ุนทร                กรรมการ 
  ๖.๔ นายอานนท์   เจริญสุข                            กรรมการ 
  ๖.๕ นางสาวภัทราพร   ใจค า                          กรรมการ 
  ๖.๖ นางนันท์ภัสร์   มุ่งมาตร                           กรรมการ 
  ๖.๗ นายธเนส   ยลเมืองแมน                          กรรมการ 
  ๖.๘ นายโชคชัย   ชัยประเสรฐิ                     กรรมการ 
  ๖.๙ นายชัยวัฒน ์  สัตยาธนวฒัน์                 กรรมการ 
  ๖.๑๐นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน                กรรมการ 

๗. คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร และสรุปโครงกำร     มีหน้าที่   แจกเอกสารการประเมินผล
โครงการให้กับผู้ปกครอง  และจัดท าเป็นรูปเล่ม   ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นางสาวสุพิชญา   ชูสกุล                  หัวหน้ากรรมการ 
                ๗.๒ นางสาวเพียงดาว   แก้วเรือง            รองหัวหน้ากรรมการ  

๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ   มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตั้งแต่ด าเนิน
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายณัฐวุฒิ    จันละมุด    หัวหน้ากรรมการ 
  ๗.๒ นายกิติพงษ ์  ฟากเซ                         รองหัวหน้ากรรมการ 
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  ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพ่ือให้เกิดผลดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนทั้งนักเรียนและโรงเรียน  หากมีปัญหาอุปสรรค  ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ทันที 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                                   
(นายวรวุฒิ  แสงนาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ชาญวิทยา) 



ก าหนดการกิจกรรรม “ประชุมผู้ปกครอง” 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์      โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 

วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
วัน/เดือน/ปี เวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๔ มิถุนายน ๖๓ 
  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ - ลงทะเบียนรับรายงานตัวตรวจวัดไข้อย่างเข้ม 
- ชมวิดีทัศน์กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑  

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ 
 

- พิธีกรกล่าวการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติ (ถ้ามี) ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย/
สวดมนต์ พิธีกรน าสวดมนต์ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

 

 ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ กิจกรรม “ผู้บริหารพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “แนะน าและพบครูที่ปรึกษา” 

ปิดกำรประชุม 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ครูที่ปรึกษา 

 

๒๔ มิถุนายน ๖๓ 
  

๑๓.๐๐-๐๓.๓๐ - ลงทะเบียนรับรายงานตัวตรวจวัดไข้อย่างเข้ม 
- ชมวิดีทัศน์กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ 

 ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ 
 

- พิธีกรกล่าวการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติ (ถ้ามี) ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย/
สวดมนต์ พิธีกรน าสวดมนต์ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

 

 ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ กิจกรรม “ผู้บริหารพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “แนะน าและพบครูที่ปรึกษา” 

ปิดกำรประชุม 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ครูที่ปรึกษา 

 

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการกิจกรรรม “ประชุมผู้ปกครอง” 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์    โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 

วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
วัน/เดือน/ปี เวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๕ มิถุนายน ๖๓ 
  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ - ลงทะเบียนรับรายงานตัวตรวจวัดไข้อย่างเข้ม 
- ชมวิดีทัศน์กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และ ๖  

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ 
 

- พิธีกรกล่าวการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติ (ถ้ามี) ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย/
สวดมนต์ พิธีกรน าสวดมนต์ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

 

 ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ กิจกรรม “ผู้บริหารพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “แนะน าและพบครูที่ปรึกษา” 

ปิดกำรประชุม 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ครูที่ปรึกษา 

 

๒๕ มิถุนายน ๖๓ 
  

๑๓.๐๐-๐๓.๓๐ - ลงทะเบียนรับรายงานตัวตรวจวัดไข้อย่างเข้ม 
- ชมวิดีทัศน์กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ และ ๕ 

 ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ 
 

- พิธีกรกล่าวการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติ (ถ้ามี) ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย/
สวดมนต์ พิธีกรน าสวดมนต์ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง 
 

 

 ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ กิจกรรม “ผู้บริหารพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณพบผู้ปกครอง” 
- กิจกรรม “แนะน าและพบครูที่ปรึกษา” 

ปิดกำรประชุม 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ครูที่ปรึกษา 
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