
 

 
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  23 / 2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือแกปญหาดานผลการเรียน ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

…………………………………………………….. 
  

    จากการท่ีงานวัดผลและประเมินผลการเรียน กลุมบริหารวิชาการ ไดตรวจสอบผลการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 พบวา             
มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ อยูจํานวนหนึ่ง เพ่ือเปนการลดจํานวนนักเรียนท่ีไมจบการศึกษา   
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 งานวัดผลฯ จึงดําเนินการประชุมผูปกครองนักเรียน  
เพ่ือรวมมือกันแกปญหาการไมจบการศึกษา ในปการศึกษา 2563 และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลแกทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แตงต้ังขาราชการครูเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
คณะกรรมการดําเนินการประชุมผูปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

เพ่ือแกปญหาดานผลการเรียน ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ในวันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 – 
16.00 น. โดยจัด ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  
 1.1  นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 

 1.2  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  รองประธานกรรมการ 

 1.3  นายชัยฤทธิ ์ สงฉิม   กรรมการ 

 1.4  สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   กรรมการ 

 1.5  นางสาวเกสร ี แจมสกุล  กรรมการ 

 1.6  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกในการประชุมผูปกครองนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  

 2.1  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 

 2.2  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  รองประธานกรรมการ   

 2.3  นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  กรรมการ 
 2.4  นางจุรีพร  ผาผอง   กรรมการ 

 2.5  นางสาวชฏิน ี จูเทศ   กรรมการ 

 2.6  นางสาวอาภาภรณ พูลกสิวิทย  กรรมการ 
 2.7  นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ   กรรมการ 

 2.8  นางสาวณัฐภรณ ชื่นดอนกลอย  กรรมการ 

 2.9  นางสาวศิมาภรณ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ประสานงานสถานท่ี จัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
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3. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 
 3.1 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวรัตนาภรณ  ดิษฐทอง  กรรมการ 
 3.๔ นายพินิจ  หม่ันเกตุ   กรรมการ 
 3.๕ นายประจวบ แรงเขตกรรม  กรรมการ 
 3.๖ นายเกรียงศักดิ์ จีนเหียน   กรรมการ 
 3.๗ นางกนกวรรณ โตปยะ   กรรมการ 
 3.๘ นายสมบัติ  ดาราแจง  กรรมการ 
 3.๙ นายพิเชษฐ  อันเตวาสิก  กรรมการ 
 3.๑๐ นายทองเริ่ม เหลากสิกิจ  กรรมการ 

3.1๑ นายภราดร บัวปอน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  1. จัดโตะ-เกาอ้ี ใหเพียงพอกับผูปกครองและนักเรียน 
   2. คอยกํากับดูแล และอํานวยความสะดวกในการใชสถานท่ีประชุม 
   3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการฝายตอนรับและประชาสัมพันธ 
 4.1 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางสาวณิชากร สมนึก   กรรมการ 
 4.4 นางจุรีพร  ผาผอง   กรรมการ 
 4.5 นางสาวชฏิน ี จูเทศ   กรรมการ 
 4.6 นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ   กรรมการ 
 4.7 นางสาวณัฐภรณ ชื่นดอนกลอย  กรรมการ 
 4.8 นางสาวศิมาภรณ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1. ดําเนินการประชาสัมพันธ แนะนํา สถานท่ีสําหรับผูปกครองท่ีมาประชุม 

 2. ทําหนาท่ีพิธีกร จัดลําดับพิธีการใหเปนไปตามกําหนดการจัดงาน 

 3. นําผูปกครองเขานั่งตามท่ีนั่งท่ีจัดไว 
 4. จัดนักเรียนเขานั่งตามท่ีท่ีจัดไว 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝายติดตาม ดูแลและปรึกษาดานผลการเรียนของนักเรียน 
 5.1 นางสาวสิริพร พันธ ุ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 
 5.2 นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 
 5.3 นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
 5.4 นายวุฒิชัย  สุวรรณรินทร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
 5.5 นางสาวชฏิน ี จูเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3  

5.6 นางสาวสุภาวดี กุสุโมทย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 
 5.7 นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
 5.8 นางสาวณิชากร สมนึก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
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 5.9 นายถาวร  ศรีลาศักดิ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 
 5.10 นางสาวภารด ี เกิดวาระ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 
 5.11 นางสาวรัตนาภรณ  ดิษฐทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 
 5.12 นางสาวณิชาภา แยมกุล   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 
 5.13 นางสาวอรทัย บัวรอด   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 
 5.14 นายภราดร บัวปอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 
 5.15 นางสาวธนิดา ทิพยเสน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 
 5.16 นายปราโมทย พูลเกิด   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
 5.17 นายสมเกียรติ สําเภารอด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
 5.18 นายปยะวัฒน เฉลิมวุฒิกุล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 
 5.19 นางสาวอรกาญจณ  โชคสวัสดิวงศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 
 5.20 นางสาวนพวรรณ จันทรบาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
 5.21 นางจุรีพร  ผาผอง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
 5.22 นายศุภชัย  พุมขจร   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 
 5.23 นางสาววภิา กุมุท   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 
 5.24 นายธรณินทร สิงหวงศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 
 5.25 นางสาวศิมาภรณ อุบัติ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 
มีหนาท่ี 1. ใหคําปรึกษาผลการเรียนของนักเรียน 

 2. ชี้แจงและประสานกับผูปกครองเพ่ือแกปญหาดานผลการเรียนของนักเรียน 

 3. ประสานงานกับกลุมงานวัดผลฯ 

 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 6.1 นายปริวัตร  ศรสุรินทร  ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวมาลิน ี เกศธนากร  กรรมการ 
 6.3 นายภูวดล  สายสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1. ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน และเครื่องโปรเจคเตอร 
 2. ถายภาพกิจกรรมการประชุม ณ หอประชุมรวมใจ 

 3. ดูแลความเรียบรอยของเครื่องเสียงใหดําเนินไปดวยความราบรื่น 

 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 
 7.1 นางสาวเกสร ี แจมสกุล  ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน  กรรมการ 
 7.3 นางสาวญาณิดา สรอยสุวรรณ  กรรมการ 
 7.4 นางสาวกัญญาณัฐ พงษฐณวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ดําเนินการเก่ียวกับการจายเงิน และพัสดุท่ีใชในการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
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8. คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผล 
8.1 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  ประธานกรรมการ 

 8.2 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  กรรมการ 
 8.3 นางสาวศิมาภรณ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  1. สรุปรายงานผลการประชุมเสนอตอผูบริหาร 

  2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอทาง
ราชการ หากมีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี ใหรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการทราบเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาให
ลุลวงดวยดี 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

     (นายไพบูลย เขียนประเสริฐ) 
                       ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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กําหนดการประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6  
เพ่ือแกปญหาดานผลการเรียน คร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2563 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

ณ หอประชุมรวมใจ 
----------------------------------------------------------------- 

 

13.00 - 13.30 น. ผูปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมรวมใจ 
13.30 – 13.40 น. พิธีเปดการประชุมผูปกครองนักเรียน  
    โดยผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
13.40 – 14.10 น. ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการพบผูปกครอง 
14.10 – 14.30 น. หัวหนางานวัดประเมินผลพบผูปกครอง 
14.30 – 16.00 น. ผูปกครองนักเรียนพบครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้น 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  กําหนดการจัดกิจกรรมสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


