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  ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  126  /2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่ 2 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

   ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการประชุมผู้ปกครอง รอบท่ี ๒ ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ท่ี  1๑  มิถุนายน  25๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  ณ  ห้องโสตทีปกร ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งท่ีแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมเพื่อท าความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ และมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครองผู้ปกครอง 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามเวลาท่ีก าหนด  โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตัดสินใจ  ให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1.1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย   ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
1.2. นายประยงค์  ด่วนเดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองประธานกรรมกา 
1.3. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยกา       รองประธานกรรมการ 
1.4. นางสุลีพร  ดีทอง   ครู คศ. 3         กรรมการ 
1.5. นายธนิต  ดีทอง   ครู คศ. 3        กรรมการ 
1.6. นายณรงค์  ศิริยงค์   ครู คศ. 2  กรรมการ 
1.7. นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ครู คศ. 3                กรรมการ 
1.8. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  ครู คศ. 2       กรรมการ 
1.9. นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร  ครู คศ. 1       กรรมการและเลขานุการ 

๒. ฝ่ายสถานท่ี  และเครื่องเสียง มีหน้าท่ีจัดสถานท่ีบริเวณห้องประชุม  เตรียมท่ีนั่งแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม  จัดสถานท่ีให้สวยงาม  รวมท้ังติดต้ัง และควบคุมเครื่องเสียงให้การประชุมด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย                                                                                                                                 

2.1. นายประยงค์   ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
2.2. นายณรงค์  ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
2.3. นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ     กรรมการ 
2.4. นายพิชัย  บุญชูประภา     กรรมการ  
2.5. นายปรีชา  อิสสระ         กรรมการ  
2.6. นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    กรรมการ   
2.7. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์    กรรมการ 
2.8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร    กรรมการ 
2.9. นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
2.10. นายธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการ 
2.11. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
2.12. นางอังคณา  จงรักวิทย์     กรรมการ 
2.13. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 



 

2.14. นายชวลิต กรัดภิรมย์    กรรมการ 
2.15. นายมะยาดี  ดาบู     กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                             

     3.       ฝ่ายทะเบียน  มีหน้าท่ี จัดท าใบลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีมาประชุม  
จัดเตรียมบัญชีรายช่ือผู้ปกครอง ตามบัญชีรายช่ือนักเรียนแต่ละช้ันเรียน และรับลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีมาประชุม 
ประกอบด้วย    
  3.1    นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    ประธานกรรมการ 
  3.2    นางสาวนิธิยา   ทองยวน    รองประธานกรรมการ 
        3.3    หัวหน้าระดับท้ัง 6        กรรมการ 
        3.4    นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 

      3.๕    นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการและเลขานุการ 

๔.      ฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ีจัดเตรียมเอกสารชี้แจงการจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมี
คุณภาพ  เก็บเงินบ ารุงการศึกษาและเงินประกันอบุัติเหตุ รวมท้ังประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเก็บเงินส่วน
ต่าง ๆ และส่งคืนใบเสร็จต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
        ๔.1    นางสุลีพร   ดีทอง     ประธานกรรมการ 
        ๔.2    นางสาวรักชนก   โสอินทร์    รองประธานกรรมการ 
        ๔.3    นางสาวมุรณี   หะยีสาอิ    กรรมการ 
         ๔.๔    นางสาวพัชริณี   สมผล    กรรมการ 
         ๔.๕    นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์    กรรมการ 
         ๔.๖    นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
         ๔.๗    นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมการ 
        ๔.๘    นางสาวยุภาพร  บุญเทียม    กรรมการและเลขานุการ  

 

 ๕.      ฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ีด าเนินการเป็นพิธีกร และด าเนินการในส่วนพิธีการของการประชุม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย         

        ๕.1    นายประยงค์   ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ                         
        ๕.2    นายณรงค์     ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
        ๕.3    นายนาวิน  โพธิ์ศรี     กรรมการ  
        ๕.4    นางสาวอังคณา  ทองด า    กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๖.      ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ีบันทึกภาพตามบรรยากาศงาน ในการประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
         8.1    นายสัญชัย   พิกุลงาม    ประธานกรรมกา  
         8.2    นางอังคณา   จงรักวิทย์    รองประธานกรรมการ 
         8.3    นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์    กรรมการและเลขานุการ 
 

๗.       ฝ่ายสรุปผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย   

7.1.  นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    ประธานกรรมการ...  
7.2.  นางสาวนิธิยา  ทองยวน    รองประธานกรรมการ  
๗.3.  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
7.4.  นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 
7.5.  นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการและเลขานุการ 



 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  25๖๑ 
 
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่  11  มิถุนายน  2561 ณ  หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
เวลา 08.30-09.00  น.  ลงทะเบียนนักเรียน  
เวลา 09.00 น. – 11.30 น.  เข้าสู่พิธีการ  

- ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (นางเพียงแข   ชิตจุ้ย) กล่าวต้อนรับ 
รวมท้ังช้ีแจงนโยบาย และรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (นายประยงค์  ด่วนเดิน)  กล่าวต้อนรับ 
และช้ีแจงแนวทางการดูแลนักเรียนของโรงเรียน  แนะน าหัวหน้าระดับ และครู
ท่ีปรึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ) กล่าวต้อนรับและ
ช้ีแจงแนวทางการจัดการงานวิชาการของโรงเรียน   

เวลา 11.00 – 11.30 น.    -      พบหัวหน้าระดับ  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


