
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี ๓๑๘  / ๒๕๖๑   

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๖ 

ประจ าภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ถึงแนวทางการด าเนินงานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามเวลาท่ีก าหนด โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายประยงค์ ด่วนเดิน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นายสมศักดิ ์นนท์เจริญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๔ นางสุลีพร ดีทอง    ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.๕ นางจ าเรียง ใจกว้าง    ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.๖ นายณรงค์ ศิริยงค์    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑.๗ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.๘ นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์   ครู คศ.๒   กรรมการ  
๑.๙ นายอรรถพล พลวัฒน์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  
๑.๑๐ นายธิรพงษ์  คงด้วง   ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเคร่ืองเสียง มีหน้าท่ี จัดตกแต่งสถานท่ีบริเวณหอประชุมให้

สวยงาม จัดท าป้ายงาน เตรียมเก้าอี้ให้เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมท้ังติดต้ังเครื่องโปรเจกเตอร์ เครื่อง
เสียงและควบคุมเครื่องเสียงให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๒.๑  นายประยงค์ ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ  
๒.๒  นายณรงค์ ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ  
๒.๓  นายสุนทร  เหล่าอั้น   กรรมการ  
๒.๔  นายพิชัย บุญชูประภา   กรรมการ  
๒.๕  นายภราดร ไชยเขียว   กรรมการ  
๒.๖  นายปรีชา อิสสระ    กรรมการ  
๒.๗  นายเดชศรี สุวิรัตน์    กรรมการ  
๒.๘  นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ  
๒.๙  นายฉัตรชัย ทองหีต   กรรมการ  
๒.๑๐  นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ  



๒.๑๑  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ  
๒.๑๒  นางสาวปัทมา ใจช่ืน   กรรมการ  
๒.๑๓  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการ  
๒.๑๔  นายธิรพงษ์  คงด้วง   กรรมการ  
๒.๑๕  นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กล่ิน   กรรมการ  
๒.๑๖ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   กรรมการ  
๒.๑๗  นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์  กรรมการ  
๒.๑๘  นางสาวนวีณา ปักษิณ   กรรมการ  
๒.๑๙  นางสาวนฤมล ทิพย์พินิจ   กรรมการ  
๒.๒๐  นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  กรรมการ  
๒.๒๑  นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  กรรมการ  
๒.๒๒  นายวีรภัทร อินเนื่อง   กรรมการ  
๒.๒๓  นายชวลิต กรัดภิรมย์   กรรมการ  
๒.๒๔  นางสาวพิมพิไล กัญญา   กรรมการ  
๒.๒๕  นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน   กรรมการ  
๒.๒๖  นายสายัน  จิตรรักษ์  กรรมการ  
๒.๒๗  นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการ  
๒.๒๘  นางสาวภมร สุขศรีแก้ว  กรรมการ 
๒.๒๙  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  กรรมการ 
๒.๓๐  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์ กรรมการ 
๒.๓๑  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ  
๒.๓๒  นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร   กรรมการ  
๒.๓๓  นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ กรรมการ  
๒.๓๔  นางสาวนฤมล สาริขา   กรรมการ  
๒.๓๕  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ  
๒.๓๖  นายอรรถพล  พลวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ  
๒.๓๗  นายสุรศักด์ิ ศรีขวัญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๓. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน มีหน้าท่ีจัดท าเกียรติบัตรนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีระดับช้ันม.๑- ม.๖
และเตรียมเอกสารการลงทะเบียนให้ครูท่ีปรึกษา ด าเนินการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี และ
ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนตามบัญชีรายช่ือนักเรียนแต่ละห้องเรียน ประกอบด้วย  

๓.๑  นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์   ประธานกรรมการ  
๓.๒  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   รองประธานกรรมการ  
๓.๓  นางอารมย์ เทพเกื้อ   กรรมการ  
๓.๔  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ ์ กรรมการ  
๓.๕  นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ  
๓.๖  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง   กรรมการ 
๓.๗  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   กรรมการและเลขานุการ  
๓.๘  นางสาวดาราราย กัววงศ์   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  



       ๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน แนะน าผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน ครูใหม่ หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา รางวัลและผลงานท่ีโรงเรียนได้รับ และจัดเตรียม
ห้องเรียนให้ครบตามจ านวน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบด้วย  

๔.๑ นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   ประธานกรรมการ  
๔.๒ นายภราดร ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ  
๔.๓ นายอาวุธ  จันทร์เมือง  กรรมการ  
๔.๔ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  กรรมการ  
๔.๕ นางสาวจิราพร บุญเหลือ   กรรมการ  
๔.๖ นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์   กรรมการ  
๔.๗ นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม  กรรมการและเลขานุการ  
๔.๙ นายสัญชัย  พิกุลงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      ๕. ฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารว่างแก่ผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากร และผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  

๕.๑ นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ประธานกรรมการ  
๕.๒ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ  
๕.๓ นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการ  
๕.๔ นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   กรรมการ  
๕.๕ นางสาวกรธิดา กิมาคม   กรรมการ  
๕.๖ นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   กรรมการ  
๕.๗ นางสาวนิธิยา ทองยวน   กรรมการ  
๕.๘ นางยุพาพร เกิดขุมทอง   กรรมการ  
๕.๙. นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์   กรรมการ  
๕.๑๐ นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ  
๕.๑๑ นางสาวปาลินี  เพชรทอง   กรรมการ  
๕.๑๒ นางอารีรัตน ์คล้ายอุดม   กรรมการ  
๕.๑๓ นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการ  
๕.๑๔ นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   กรรมการ  
๕.๑๕ นางสาวกรกมล  กุลทอง  กรรมการ  
๕.๑๖ นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง   กรรมการ  
๕.๑๗ นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ  
๕.๑๘ นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ  กรรมการ  
๕.๑๙  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๕.๒๐ นางสาวชนกพร  ทองปาน   กรรมการและเลขานุการ  

 
 



     ๖. ฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารช้ีแจงการจ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เก็บ
เงินบ ารุง การศึกษาและเงินประกันอุบัติเหตุ รวมท้ังประสานกับครูท่ีปรึกษาในการเก็บเงินส่วนต่างๆ 
ประกอบด้วย  

๖.๑  นางสุลีพร ดีทอง    ประธานกรรมการ  
๖.๒  นางสาวยุภาพร บุญเทียม   กรรมการ  
๖.๓  นางสาวรักชนก โสอินทร์   กรรมการ  
๖.๔  นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป  กรรมการ  
๖.๕  นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง   กรรมการ  
๖.๖  นางสาวสายฝน ราษีงาม   กรรมการ  
๖.๗  นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน   กรรมการ 
๖.๘  นางนฤมล ทิพย์พินิจ  กรรมการ  
๖.๙  นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวนันทรัตน ์อนุกูล   กรรมการ  
๖.๑๑ นางสาวพัชริณี สมผล   กรรมการและเลขานุการ  

 
     ๗. ฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี ด าเนินการเป็นพิธีกร และด าเนินการในส่วนของพิธีการของการประชุม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๗.๑  นายนาวิน  โพธิ์ศรี    ประธานกรรมการ  
๗.๒  นายอรรถพล  พลวัฒน์  รองประธานกรรมการ  
๗.๓  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน  กรรมการ  
๗.๔  นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการ  
๗.๕  นายธิรพงษ์  คงด้วง   กรรมการ 
๗.๖  นางอังคณา จงรักวิทย์  กรรมการและเลขานุการ  

 
    ๘. ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพตามบรรยากาศงานการประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย  

๘.๑  นายสัญชัย  พิกุลงาม   ประธานกรรมการ  
๘.๒  นายอาวุธ  จันทร์เมือง   รองประธานกรรมการ  
๘.๓  นายอมรพล  เรืองจันทร์  กรรมการ 
๘.๔  นายสุเมฆ ประจ าเมือง  กรรมการ 
๘.๕  นางสาวสุภิญญา  ศรีวิลัย  กรรมการ 
๘.๖  นายรัตนมงคล  ค าลือ  กรรมการ 
๘.๗  นายวรวิทย์  บุญทัน   กรรมการ 
๘.๘  นางสาวพุทธภรณ์  นามบุญตา กรรมการ 
๘.๙  นางสาวศิรินาถ ไทรงาม   กรรมการและเลขานุการ 

 
     
 



      ๙. ฝ่ายอ านวยความสะดวกการจราจร มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกเรื่องการจอดรถของผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมประชุม ประกอบด้วย  

๙.๑  นายฉัตรชัย ทองหีต   ประธานกรรมการ  
๙.๒  นายมะยาดี  ดาบู    รองประธานกรรมการ  
๙.๓  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ   กรรมการ  
๙.๔  นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ  
๙.๕  นักศึกษาวิชาทหาร จานวน ๑๐ นาย  กรรมการ  
๙.๖  นายเชาวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ  
 

      ๑๐. ฝ่ายสรุปผล มีหน้าท่ีจัดเตรียมและด าเนินการเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๐.๑  นายธิรพงษ์  คงด้วง  ประธานกรรมการ  
๑๐.๒  นางสาวนิธิยา  ทองยวน  รองประธานกรรมการ  
๑๐.๓  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  กรรมการ  
๑๐.๔  นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ  
๑๐.๕  นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ  
๑๐.๖  นางสาวนฤมล สาริขา   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง  
 

ส่ัง ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 

 
 
 

        (นายประยงค์  ด่วนเดิน) 
                 ครู คศ.๓  

                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  



ก าหนดการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
(ภาคเช้า) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.            - ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓,๔,๕,๖  
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.             - เข้าสู่พิธีการ (ช่วงเช้า)  
                                      - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                                      - ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบปะผู้ปกครอง  

       - วิดีทัศน์แนะน าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
                                      - ผู้อ านวยการโรงเรียน (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  

         ช้ีแจงนโยบายการจัดการศึกษา และผลงานของโรงเรียน 
                 - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและช้ีแจง 
            แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 

       - พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับช้ันม.๓ ,๔ ,๕ ,๖ 
       - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและช้ีแจง 
         กฎระเบียบและนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       - หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ พบปะผู้ปกครองนักเรียน   

                                      - วิดีทัศน์แนะน าหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาระดับช้ันม.๓ ,๔ ,๕ ,๖  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         - ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.๓,๔,๕,๖  พบครท่ีูปรึกษาตามห้องท่ีเตรียมไว้  

       - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ภาคบ่าย) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             - ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.         - เข้าสู่พิธีการ (ช่วงบ่าย)  

       - ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบปะผู้ปกครอง  
       - วิดีทัศน์แนะน าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

                                      - ผู้อ านวยการโรงเรียน (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  
         ช้ีแจงนโยบายการจัดการศึกษา และผลงานของโรงเรียน  

          - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและช้ีแจง 
            แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน 
                 - พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับช้ันม.๑, ๒ 

       - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและช้ีแจง 
         กฎระเบียบและนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       - หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ พบปะผู้ปกครองนักเรียน   

                                      - วิดีทัศน์แนะน าหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาระดับช้ันม.๑, ๒ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.         - ผู้ปกครองนักเรียนช้ันม.๑ ,๒ พบครูที่ปรึกษาตามห้องท่ีเตรียมไว้  

       - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  


