
 
 
  

 ค ำส่ังโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 351 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันศุกร์ ท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ถึงแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงระเบียบข้อบังคับเร่ืองต่างๆของโรงเรียนและ
ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะ
ครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวน้ี ตามวันและเวลาท่ีก าหนด โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

   1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   1.2 นายสมศักด์ิ  นนท์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
   1.4 นางสุลีพร  ดีทอง   ครู คศ. 3   กรรมการ 

1.5 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3   กรรมการ 
   1.6 นายณรงค์  ศิริยงค์   ครู คศ. 2   กรรมการ 
   1.7 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  ครู คศ. 2   กรรมการ 
   1.8 นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ. 2   กรรมการ 
    1.9 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  ครู คศ. 1   กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  ครู คศ. 1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีและเคร่ืองเสียง มีหน้าท่ีจัด ตกแต่งสถานท่ีบริเวณหอประชุมให้สวยงาม 
เตรียมท่ีน่ังให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง และคณะครูบุคลากร รวมท้ังรักษาความสะอาด พร้อมติดต้ังและควบคุม
เคร่ืองเสียงให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  2.1 นายณรงค์ ศิริยงค์      ประธานกรรมการ 
   2.2 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
   2.3 นายพิชัย บุญชูประภา     กรรมการ 
   2.4 นายเดชศรี สุวิรัตน์      กรรมการ 



   2.5 นายฉัตรชัย ทองหีต      กรรมการ 
   2.6 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
   2.7 นายสายัน จิตรรักษ์      กรรมการ 
   2.8 นายศรีสุวรรณ บรมสุข     กรรมการ 
   2.9 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว     กรรมการ 
   2.10 นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการ 
    2.11 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์     กรรมการ 
   2.12 นางสาวพิมพ์พร ทิมข า     กรรมการ 
   2.13 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด     กรรมการ 
   2.14 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     กรรมการ 
   2.15 นางอังคณา   จงรักวิทย์    กรรมการ 
   2.16 นางสาวกรกมล กุลทอง     กรรมการ 
   2.17 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์     กรรมการ 
   2.18 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ    กรรมการ 
   2.19 นางสาวปัทมา ใจช่ืน     กรรมการ 
   2.20 นายชวลิต กรัดภิรมย์     กรรมการ 
   2.21 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการ 
   2.22 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
   2.23 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ    กรรมการ 
   2.24 นายวรรณศักด์ิ บุญชู     กรรมการ 
   2.25 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธ์ิ    กรรมการ 
   2.26 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร     กรรมการ 
   2.27 นางสาววันวิสาข์ สืบ     กรรมการ 
   2.28 นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการ 
   2.29 นายวีรภัทร อินทร์เน่ือง     กรรมการ 

  2.30 นายจตุพล  บุญนาค     กรรมการ 
  2.31 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
  2.32 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์     กรรมการ 
  2.33 นายณฐนน ก๊งหว่ัน     กรรมการ 
  2.34 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
  2.35 นายณัฐกิตต์ สารสุข     กรรมการ 

2.36 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง    กรรมการ 
  2.37 นางสาวนฤมล บุญรอด    กรรมการ 
 2.38 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์     กรรมการ 



  2.39 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ     กรรมการ 
  2.40 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์     กรรมการ 
  2.41 ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง    กรรมการ 

   2.42 นางสาวพรพิลาส  วิจิต     กรรมการ 
2.43 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์     กรรมการ 

   2.44 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 
   2.45 นายอองซาน อาว พม่า     กรรมการ 
   2.46 นางวินวินโซ ฟอง พม่า    กรรมการ 
   2.47 นายตัน โซไท่     กรรมการ 
   2.48 นางติน มาโชว์     กรรมการ 
   2.49 นายสุทิน ช่วยแก้ว     กรรมการ 
   2.50 นางสิริกานต์ บัวคง     กรรมการ 
   2.51 นายสิทธิเดช หนูทองแก้ว    กรรมการ 
   2.52 นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการและเลขานุการ 
   2.53 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.54 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมการประชุมในห้องเรียน  (Classroom meeting) มีหน้าท่ีดูแล ติดตาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนให้สวยงาม เหมาะแก่การประชุมในห้องเรียนทุกระดับช้ัน ประกอบด้วย 
    3.1 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    ประธานกรรมการ 
   3.2 นายนาวิน โพธ์ิศรี     รองประธานกรรมการ 
   3.3 นายฉัตรชัย ทองหีต     กรรมการ 
   3.4 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
   3.5 นายสุรศักด์ิ ศรีขวัญ     กรรมการ 
   3.6 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1     กรรมการ 
   3.7 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.2     กรรมการ 
   3.8 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.3     กรรมการ 
   3.9 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.4     กรรมการ 

  3.10 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.5     กรรมการ 
   3.11 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.6     กรรมการ 
   3.12 นายเดชศรี สุวิรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
 
  4. คณะกรรมการฝ่ายดูแลภูมิทัศน์โรงเรียน มีหน้าท่ีดูแล ติดตาม ด าเนินการปรับภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม พื้นท่ีบริเวณโรงเรียน ให้ร่มร่ืนสวยงาม มีพื้นท่ีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะแก่การ
ประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย   



  4.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    ประธานกรรมการ 
   4.2 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ    รองประธานกรรมการ 
   4.3 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 
   4.4 นายอองซาน อาว พม่า     กรรมการ 
   4.5 นางวินวินโซ ฟอง พม่า    กรรมการ 
   4.6 นายตัน โซไท่     กรรมการ 
   4.7 นางติน มาโชว์     กรรมการ 
   4.8 นายสุทิน ช่วยแก้ว     กรรมการ 
   4.9 นางสิริกานต์ บัวคง     กรรมการ 
   4.10 นายสิทธิเดช หนูทองแก้ว    กรรมการ 

4.11 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการและเลขานุการ 
 

  5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารการลงทะเบียนให้ครูท่ีปรึกษาท่ีท าหน้า ท่ีรับ
ลงทะเบียน โดยจัดเตรียมบัญชีรายช่ือผู้ปกครองตามบัญชีรายช่ือนักเรียนแต่ละช้ันเรียน และจัดเตรียมเกียรติ
บัตรนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในภาคเรียนท่ีผ่านมา รวมท้ังรับลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีมาประชุมทุกระดับช้ัน 
ประกอบด้วย 
   5.1 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์     ประธานกรรมการ 
   5.2 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง     รองประธานกรรมการ 
   5.3 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1     กรรมการ 
   5.4 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.2     กรรมการ 
   5.5 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.3     กรรมการ 
   5.6 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.4     กรรมการ 

  5.7 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.5     กรรมการ 
   5.8 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.6     กรรมการ 
   5.9 นางอัญวีณ์ หนูอุไร      กรรมการ 
   5.10 นางสาวปัทมา ใจช่ืน     กรรมการ 
   5.11 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์    กรรมการ 
   5.12 นายเจนณรงค์  พันทวี    กรรมการ 
   5.13 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
   5.14 นางสาวพัชริณี สมผล    กรรมการ 
   5.15 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์ุ   กรรมการ 
   5.16 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข    กรรมการ 
   5.17 นางสาวปาลินี  เพชรทอง    กรรมการ 
   5.18 นางสาวกรธิดา กิมาคม    กรรมการ 
   5.19 นางกวินนาฎ อินทจันทร์    กรรมการ 
   5.20 นายจตุพล บุญนาค     กรรมการ 
   5.21 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง     กรรมการและเลขานุการ 



 6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี จัดท าวารสารโรงเรียน จัดท าวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
แนะน าผู้บริหาร ครูใหม่ ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน รางวัลและผลงานท่ีโรงเรียนได้รับ ประกอบด้วย 
   6.1 นายอาวุธ จันทร์เมือง     ประธานกรรมการ 
   6.2 นายภราดร ไชยเขียว      รองประธานกรรมการ 
    6.3 นายสายัน จิตรรักษ์      กรรมการ 
   6.4 นางสาวจิราพร บุญเหลือ     กรรมการ 
   6.5 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม     กรรมการ 
   6.6 นายจตุรงค์ ขุนปักษี      กรรมการ 
   6.7 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1     กรรมการ 
   6.8 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.2     กรรมการ 
   6.9 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.3     กรรมการ 
   6.10 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.4     กรรมการ 

  6.11 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.5     กรรมการ 
   6.12 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.6     กรรมการ 
   6.13 นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
   6.14 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง     กรรมการและเลขานุการ 
 
  7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี ต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง
แก่คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย 
   7.1 นางจ าเรียง ใจกว้าง      ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวนิธิยา ทองยวน    รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ุ     กรรมการ 
7.4 นางสาวนวียา ปักษิณ     กรรมการ 
7.5 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช     กรรมการ 
7.6 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ     กรรมการ 
7.7 นางสาวกรธิดา กิมาคม     กรรมการ 
7.8 นางสาวปาลินี เพชรทอง     กรรมการ 
7.9 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์     กรรมการ 
7.10 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน     กรรมการ 
7.11 นางสาวอภิชญา ฤทธ์ิพันธ์     กรรมการ 
7.12 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม     กรรมการ 
7.13 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล     กรรมการ 
7.14 นางยุพาพร เกิดขุมทอง     กรรมการ 
7.15 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์     กรรมการ 
7.16 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์     กรรมการ 
7.17 นางสาวพิมพิไล กัญญา     กรรมการ 
7.18 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง     กรรมการ 
7.19 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์     กรรมการ 



7.20 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
7.21 นางสาวชนกพร ทองปาน     กรรมการและเลขานุการ 

 
   8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ หน้าท่ี ด าเนินการเป็นพิธีกรในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   8.1 นายนาวิน โพธ์ิศรี      ประธานกรรมการ  
   8.2 นายเอกชัย อะหลีแอ      รองประธานกรรมการ  
   8.3 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว      กรรมการ  
   8.4 นางสาวพัชริณี สมผล      กรรมการ 
   8.5 นายณฐนน ก๊งหว่ัน      กรรมการ 
   8.6 นายธิรพงษ์ คงด้วง      กรรมการและเลขานุการ 
 
  9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพบรรยากาศภายในงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ใหม่รวมถึงกิจกรรมนักเรียน และผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
   9.1 นายสัญชัย พิกุลงาม      ประธานกรรมการ 
   9.2 นายอาวุธ จันทร์เมือง     รองประธานกรรมการ 
   9.3 นายอมรพล เรืองจันทร์     กรรมการ 
   9.4 นางอังคณา จงรักวิทย์    กรรมการและเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกเร่ืองการจราจรและการจอดรถของ
ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
   10.1 นายฉัตรชัย ทองหีต     ประธานกรรมการ 

10.2 นายชวลิต กรัดภิรมย์     รองประธานกรรมการ 
   10.3 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์     กรรมการ 
   10.4 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
   10.5 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์    กรรมการ 
   10.6 นายณัฐกิตต์ สารสุข     กรรมการ 
   10.7 นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 2,3    กรรมการ 
   10.8 นายวีรภัทร อินทร์เน่ือง    กรรมการและเลขานุการ 
 
  11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารช้ีแจงการจ่ายเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและเงินประกันอุบัติเหตุ รวมท้ังประสานกับครูท่ีปรึกษาในการเก็บเงิน
ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 
   11.1 นางสุลีพร ดีทอง      ประธานกรรมการ 
   11.2 นางวานิดา ทองปัสโนว์     รองประธานกรรมการ 
   11.3 นางสาวรักชนก โสอินทร์     กรรมการ 
   11.4 นางสาวนฤมล บุญรอด    กรรมการ 
   11.5 นางสาวสายฝน ราษีงาม     กรรมการ 
   11.6 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว     กรรมการ 



11.7 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ     กรรมการ 
   11.8 นางนฤมล ทิพย์พินิจ     กรรมการ 

11.9 นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง     กรรมการ 
   11.10 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล     กรรมการ 
   11.11 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน     กรรมการและเลขานุการ 
 
 12. คณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง มีหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟัง
แนวทางช้ีแนะ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ถึงแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับเร่ืองต่างๆของโรงเรียนและระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 

ภาคเช้า 
  12.1 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง     ประธานกรรมการ 
  12.2 นางสาวปัทมา ใจช่ืน     รองประธานกรรมการ 
 12.3 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธ์ิ    กรรมการ 
  12.4 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
  12.5 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์      กรรมการ 
  12.6 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร     กรรมการ 
  12.7 นางสาวพรพิลาส วิจิต      กรรมการ 
  12.8 นางอังคณา จงรักวิทย์      กรรมการ 
  12.9 นางสาวนฤมล สาริขา      กรรมการ 
  12.10 นายศรีสุวรรณ บรมสุข     กรรมการ 
  12.11 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง     กรรมการ 
  12.12 นางพิมพ์พร ทิมข า      กรรมการ 
  12.13 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ      กรรมการ 
  12.14 นายจตุพล บุนนาค     กรรมการ 
  12.15 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์     กรรมการ 

12.16 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง    กรรมการ 
  12.17 นางอัญวีณ์ หนูอุไร      กรรมการ 
  12.18 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์       กรรมการ 
  12.19 นางวานีดา ทองปัสโนว์     กรรมการ 
  12.20 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ    กรรมการ 
  12.21 นางสาวกรกมล กุลทอง     กรรมการ 
  12.22 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการ 
  12.23 นายภราดร ไชยเขียว       กรรมการ 
  12.24 นางสาวนฤมล บุญรอด      กรรมการ 
  12.25 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง      กรรมการ 
  12.26 นายเจนณรงค์ พันทวี      กรรมการ 
  12.27 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน      กรรมการ 
  12.28 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง     กรรมการ 
  12.29 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน       กรรมการ 



  12.30 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ       กรรมการ 
  12.31 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด        กรรมการ 

 ภาคบ่าย 
  12.32 นางกวินนาฎ อินทจันทร์     กรรมการ 
  12.33 นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง     กรรมการ 
  12.34 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
  12.35 นายอาวุธ จันทร์เมือง     กรรมการ 
  12.36 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ    กรรมการ 
  12.37 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร     กรรมการ 
  12.38 นางสายฝน ราษีงาม     กรรมการ 
  12.39 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ    กรรมการ 
  12.40 นางสาววันวิสาข์ สืบ     กรรมการ 
  12.41 นายสายัน จิตรรักษ์     กรรมการ 
  12.42 นายวรรณศักด์ิ บุญชู    กรรมการ 
  12.43 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์     กรรมการ 
   12.44 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     กรรมการ 
  12.45 นายเอกชัย อะหลีแอ     กรรมการ 
  12.46 นายชวลิต กรัดภิรมย์      กรรมการ 
  12.47 นางสาวรักชนก โสอินทร์     กรรมการ 
  12.48 นางนฤมล ทิพย์พินิจ      กรรมการ 
   12.49 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์      กรรมการ 
  12.50 นายพิชัย บุญชูประภา      กรรมการ 
  12.51 นางสาวจิราพร บุญเหลือ      กรรมการ 
  12.52 นายสัญชัย พิกุลงาม      กรรมการ 
  12.53 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว    กรรมการและเลขานุการ 

 
  13. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
   13.1 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์     ประธานกรรมการ 
   13.2 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร     รองประธานกรรมการ 
   13.3 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     กรรมการ 
   13.4 นางสาวนิธิยา ทองยวน     กรรมการ 
   13.5 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
   13.6 นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่งเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

                                                
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์  ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 

เวลา 08.00 – 08.30 น.       :   ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
เวลา 08.30 – 10.30 น.       :   เข้าสู่พิธีการ (ช่วงเช้า)  
       -    รับชมวิดีทัศน์แนะน าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

    -    ประธานในพิธี (นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
         พบปะและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 

- นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (นายไพศาล  ศรีฟ้า) พบปะผู้ปกครอง 
- ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ (นายสุชาติ ศรีใส) พบปะผู้ปกครอง 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและช้ีแจง

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ระดับช้ันม.1 และ ม.2 
- วิดีทัศน์แนะน าระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 
- รับชมวิดีทัศน์แนะน าหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.1 และม.2 

เวลา 10.30 – 12.00 น.     :    ผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษาตามห้องท่ีเตรียมไว้ 
     - ครูท่ีปรึกษาช้ีแจงระเบียบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน 
                   - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เวลา 12.30 – 13.00 น.     :     ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 4, 5 และ 6 
เวลา 13.00 – 14.30 น.     :     เข้าสู่พิธีการ (ช่วงบ่าย) 
             -(ก าหนดการเหมือนกับพิธีการช่วงเช้า) 
เวลา 14.30 – 16.00 น.     :     ผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษาตามห้องท่ีเตรียมไว้ 
                                           - ครูท่ีปรึกษาช้ีแจงระเบียบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน 
               - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   
               - ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 
 
*หมำยเหตุ    -บุคลำกรในโรงเรียนสวมเส้ือผ้ำไทยสีฟ้ำของโรงเรียน 

 
 
 
 


