
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 120 /2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5, 6 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562  

       

  ด้วยโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.

2,3,5,6 ขึ้น ในวันพุธ  ที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ต้ังแต่เวลำ 08.00 – 16.00 น. ซ่ึงกิจกรรมดังกล่ำว

ถือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง ถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ รวมถึง

ระเบียบข้อบังคับเร่ืองต่ำงๆของโรงเรียนและระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำร

ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลำกรทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวนี้ ตำม

วันและเวลำที่ก ำหนด  โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ตัดสินใจ  ให้กำรด ำเนินกำร

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

  1.1 นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

  1.2 นำยประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำยสมศักด์ิ  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 

1.4 นำงสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมกำร 

  1.5 นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง  ครู คศ. 3  กรรมกำร 

  1.6 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมกำร 

  1.7 นำยณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมกำร 

1.8 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมกำร 

            1.9 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ ครู คศ. 1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   1.10 นำงสำวจันธิรัตน์ หมำนจิตร ครู คศ. 1   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเคร่ืองเสียง  มีหน้ำที่จัด ตกแต่งสถำนที่บริเวณหอประชุมให้

สวยงำม  เตรียมที่นั่งให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลำกร  รวมทั้งรักษำควำมสะอำด  พร้อม

ติดต้ังและควบคุมเคร่ืองเสียงให้กิจกรรมด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  

    



  2.1 นำยณรงค์  ศิริยงค์    ประธำนกรรมกำร                            
                     2.2 นำยสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ   รองประธำนกรรมกำร                                                                                                                                      
  2.3 นำยสุนทร  เหล่ำอัน้    กรรมกำร 
  2.4 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง   กรรมกำร 

2.5 นำยภำณุวัฒน์  คงเจำะ   กรรมกำร 
   2.6 นำยพิชัย  บุญชูประภำ   กรรมกำร 
  2.7 นำยเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมกำร 

2.8 นำยฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมกำร 
2.9 นำยสำยัน  จิตรรักษ์    กรรมกำร 
2.10 นำยศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมกำร 
2.11 นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว   กรรมกำร 
2.12 นำงสำวรักชนก  โสอินทร์       กรรมกำร 
2.13 นำงสำวอภิชญำ ฤทธิ์พันธ ์   กรรมกำร 

  2.14 นำยเจนณรงค์  พันทวี   กรรมกำร 
2.15 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นห้วน   กรรมกำร 

  2.16 นำงอำรีรัตน์  คล้ำยอุดม   กรรมกำร 
     2.17 นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์   กรรมกำร 
  2.18 นำงสำวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น   กรรมกำร 
  2.19 นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมัด   กรรมกำร 

2.20 นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย   กรรมกำร 
2.21 นำงสำวพิมพิไล กัญญำ   กรรมกำร 

  2.22 นำงสำวกรกมล กุลทอง   กรรมกำร 
  2.23 นำยอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมกำร 
  2.24 นำงสำวคุณำกร วำณิชย์เจริญ  กรรมกำร 
  2.25 นำยชวลิต กรัดภิรมย์   กรรมกำร 
  2.26 นำยจตุรงค์ ขุนปักษี   กรรมกำร 
  2.27 นำงสำวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมกำร 
  2.28 นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวิทยำธีระ  กรรมกำร 
  2.29 นำยวรรณศักด์ิ บุญชู   กรรมกำร 

2.30 นำงสำวนิตยำพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมกำร 
  2.31 นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมกำร    

2.32 นำงสำวนฤมล  สำริขำ   กรรมกำร 
2.33 นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมกำร 



2.34 นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 
2.35 นำงสำวจันธิรัตน์  หมำนจิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  2.36 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  มีหน้ำที่ จัดท ำเอกสำรกำรลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษำที่ท ำหน้ำที่
รับลงทะเบียน โดยจัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ปกครองตำมบัญชีรำยชื่อนักเรียนแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งรับ
ลงทะเบียนผู้ปกครองที่มำประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2, 3, 5, 6 ประกอบด้วย     
  
  3.1 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์    ประธำนกรรมกำร       
  3.2 นำงสำวพิมพ์ใจ  ทองเรือง    รองประธำนกรรมกำร 

3.3 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นม.2    กรรมกำร 
3.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นม.3    กรรมกำร  
3.5 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นม.5    กรรมกำร 

 3.6 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นม.6    กรรมกำร 
3.7 นำงอัญวีณ์  หนูอุไร     กรรมกำร 
3.8 นำงอำรมย์ เทพเก้ือ     กรรมกำร  
3.9 นำงสำวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

4. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่ จัดท ำวำรสำรโรงเรียน จัดท ำวิดีทัศน์แนะน ำโรงเรียน แนะน ำ
ผู้บริหำร ครูใหม่ ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2, 3, 5, 6 รำงวัลและผลงำนที่โรงเรียนได้รับ 
รวมทั้งจัดเตรียมห้องเรียนให้ครบตำมจ ำนวน เพื่อให้ครูที่ปรึกษำได้พบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง  

4.1 นำยอำวุธ จันทร์เมือง     ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยภรำดร  ไชยเขียว    รองประธำนกรรมกำร 

    4.3 นำยสำยัน จิตรรักษ์     กรรมกำร 
4.4 นำงสำวจิรำพร  บุญเหลือ    กรรมกำร  
4.5 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม    กรรมกำร 
4.6 นำยจตุรงค์  ขุนปักษี    กรรมกำร 
4.7 นักกำรภำรโรงทุกคน     กรรมกำร 
4.8 นำงอุไรวรรณ   จันทร์เมือง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



5. ฝ่ำยปฏิคม  มีหน้ำที่ ต้อนรับแขกผู้เข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมเคร่ืองด่ืม และอำหำรว่ำงแก่คณะ
ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครูบุคลำกร และผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุม  
  

5.1 นำงจ ำเรียง     ใจกว้ำง    ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย ์    รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันธุ ์   กรรมกำร 
5.4 นำงสำวนวียำ ปักษิณ    กรรมกำร 
5.5 นำงสำวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   กรรมกำร 
5.6 นำงสำวจันทร์จีรำ บุญปติ    กรรมกำร 
5.7 นำงสำวกรธิดำ  กิมำคม    กรรมกำร 
5.8 นำงสำวปำลินี เพชรทอง    กรรมกำร 
5.9 นำงสำววันวิสำข์   สืบ    กรรมกำร 
5.10 นำงสำวอมรทิพย์  จิตรอำรีย์   กรรมกำร 
5.11 นำงสำวนิธิยำ ทองยวน    กรรมกำร 
5.12 นำงสำวสุวัยดำ ง๊ะสมัน    กรรมกำร 
5.13 นำงสำวปฐมพร เกตุก ำพล    กรรมกำร 
5.14 นำงยุพำพร เกิดขุมทอง    กรรมกำร 
5.15 นำงสำวจีรำวรรณ เพ็ชรรัตน์   กรรมกำร 
5.16 นำงสำววิภำวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมกำร 
5.17 นำงสำวกันต์หทัย  ใจกว้ำง    กรรมกำร 
5.18 นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย์    กรรมกำร 
5.19 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 

  5.20 นำงสำวชนกพร  ทองปำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

6. ฝ่ำยพิธีกำร  หน้ำที่ ด ำเนินกำรเป็นพิธีกรในกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ 1             
ปีกำรศึกษำ 2562 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยประกอบด้วย 
  6.1 นำยนำวิน  โพธิ์ศรี     ประธำนกรรมกำร 

6.2 นำยเอกชัย  อะหลีแอ    รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงสำวภมร  สุขศรีแก้ว    กรรมกำร  
6.4 นำยธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
 



          7. ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้ำที่ บันทึกภำพบรรยำกำศภำยในงำนประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
รวมถึงกิจกรรมนักเรียน  และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 

7.1 นำยสัญชัย   พิกุลงำม    ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำยอำวุธ จันทร์เมือง    รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำยอมรพล เรืองจันทร์    กรรมกำร 
7.4 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

8. ฝ่ำยจรำจร  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองกำรจรำจร และกำรจอดรถของผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย 

8.1 นำยฉัตรชัย ทองหีต     ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำยชวลิต  กรัดภิรมย์    รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำยณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมกำร 
8.4 นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง    กรรมกำร 

 8.5 นักศึกษำวิชำทหำร ช้ันปีที่ 2,3   กรรมกำร 
 8.6 นำยวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
9. ฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรช้ีแจงกำรจ่ำยเงินนโยบำยเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ 

เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งประสำนกับครูที่ปรึกษำในกำรเก็บเงินส่วนต่ำงๆ 
ประกอบด้วย 

 9.1 นำงสุลีพร  ดีทอง     ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำงวำนิดำ ทองปัสโนว์    รองประธำนกรรมกำร 
 9.3 นำงสำวรักชนก โสอินทร์    กรรมกำร 
 9.4 นำงสำวยุภำพร บุญเทียม    กรรมกำร 
 9.5 นำงสำวสำยฝน รำษีงำม    กรรมกำร 
 9.6 นำงสำวปรมำภรณ์ พรหมประทีป   กรรมกำร 
 9.7 นำงสำวฑิฆัมพร ออมสิน    กรรมกำร 
 9.8 นำงอรวรรณ วัชรถำวรศักด์ิ    กรรมกำร 
 9.9 นำงนฤมล ทิพย์พินิจ     กรรมกำร 
 9.10 นำงสำวชกำภัฏ ทิศคงทอง    กรรมกำร 
 9.11 นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมกำร 
 9.12 นำงสำวพัชริณี สมผล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



10. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล มีหน้ำที่ จัดเตรียมและด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประเมินผลกำรจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นม.2,3,5,6 ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ประกอบด้วย 

10.1 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
10.2 นำงสำวจันธิรัตน์  หมำนจิตร   รองประธำนกรรมกำร 
10.3 นำงสำวกุลธิดำ ฉิมคล้ำย    กรรมกำร  
10.4 นำงสำวนิธิยำ ทองยวน    กรรมกำร 
10.5 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม    กรรมกำร 
10.6 นำงสำวนฤมล  สำริขำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรอย่ำงแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  16 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

                   (นำงเพียงแข   ชิตจุ้ย)  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2,3,5,6 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 

วันพุธ  ที่ 22 พฤษภำคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 

-เวลำ 08.00 – 08.30 น.       :   ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และ 3 
-เวลำ 08.30 – 11.00 น.       :   เข้ำสู่พิธีกำร (ช่วงเช้ำ)  
       -    รับชมวิดีทัศน์แนะน ำโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

    -    ประธำนในพธิี (นำยบรรจง ภูวเศรษฐำวร) จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย    
         พบปะและกล่ำวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 

- นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ (นำยไพศำล  ศรีฟ้ำ) พบปะผู้ปกครอง 
- ประธำนเครือข่ำยผู้ปกครองฯ(นำยสุชำติ ศรีใส) พบปะผู้ปกครอง 
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย) กล่ำวต้อนรับผู้ปกครองและ

ชี้แจงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ระดับชั้นม.2 และ ม.3 
- วิดีทัศน์แนะน ำระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน (นำยประยงค์  ด่วนเดิน)  กล่ำว

ต้อนรับผู้ปกครอง และช้ีแจงแนวทำงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร (นำยสมศักด์ิ  นนท์เจริญ) กล่ำวต้อนรับ

ผู้ปกครอง และช้ีแจงแนวทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร   
- รับชมวิดีทัศน์แนะน ำหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำระดับชั้นม.2 และม.3 

-เวลำ 11.00 – 12.00 น.     :    ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำตำมห้องที่เตรียมไว้ 
     - ครูที่ปรึกษำชี้แจงระเบียบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในหอ้งเรียน 
                   - คัดเลือกเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
-เวลำ 12.30 – 13.00 น.     :     ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 และ 6 
-เวลำ 13.00 – 15.00 น.     :     เข้ำสู่พิธีกำร (ช่วงบ่ำย) 
             -(ก ำหนดกำรเหมือนกับพิธีกำรช่วงเช้ำ) 
-เวลำ 15.00 – 16.00 น.     :     ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำตำมห้องที่เตรียมไว้ 
                                           - ครูที่ปรึกษำชี้แจงระเบียบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในหอ้งเรียน 
               - คัดเลือกเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผูป้กครองและนักเรียนเดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 

*หมำยเหตุ    -บุคลำกรในโรงเรียนสวมเสื้อผ้ำไทยสีเหลืองของโรงเรียน 


