
 

คําสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ที่  148 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
........................................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓              
เพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง กติกา และกฎระเบียบต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมควนกรด โรงเรียนทุ่งสงวิทยาโดยผู้ปกครองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงปีที่ ๖ เข้าร่วมประชุมโดยแบ่งเป็นระดับช้ันดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
๑.คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนําในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้
กิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑)นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
๒)นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๓)นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๔)นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๕)นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๖)นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
๗)นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๒.คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี มีหน้าที่เตรียมสถานที่ จัดหาเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจํานวนผู้ปกครองและดูแล
ความเรียบร้อยของสถานที่ ประกอบด้วย 

๑)นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานคณะกรรมการ 
๒)นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการ 
๓)นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๔)นายธีรเชษฐ  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๕)นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๖) คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน    กรรมการ 
๗) นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 



๓. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและถ่ายภาพ  มีหน้าที่ จัดและควบคุมเครื่องขยายเสียง  จัดทําวีดีทัศน์แนะนํา 
    โรงเรียงและถ่ายภาพตลอดการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 

๑) นายพินิจ  เทพมณี  ครู    ประธานกรรมการ 
๒) นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครู    กรรมการ 
๓) คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน    กรรมการ 
๔) นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๔.คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครอง มีหน้าท่ีให้ผู้ปกครองเซ็นช่ือเข้ารว่มประชุม และตอบ  
    แบบสอบถาม  ประกอบด้วย 

๑) นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๒  ประธานคณะกรรมการ 
๒)นางนัชพร  กําเนิดรักษา ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๑  กรรมการ 
๓)นางสาวสุวดี  เงินถาวร  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๑  กรรมการ 
๔)นายเศณวี  อํ่าครอง  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๒  กรรมการ 
๕)นางสุเจตน์  บุญปล้อง  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๓  กรรมการ 
๖)นายวิษณุพงศ์  ล่องฉาย ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๓  กรรมการ 
๗)นางฤดี  ทองเนื้อห้า  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๔  กรรมการ 
๘)นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๕  กรรมการ 
๙)นางลมัย  รัตนมณี  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๕  กรรมการ 
๑๐)นางจินดา  ไตรภูมิ  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๑)นางกัลยา  พรมทิพย์  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๒)นางสุวิไล  กันตังกุล  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๗  กรรมการ 
๑๓)นางณิรดา  จงจิตร  ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๗  กรรมการ 
๑๔)นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๑  กรรมการ 
๑๕)นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๑  กรรมการ 
๑๖)นางกฤติกา  จํานง  ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๒  กรรมการ 
๑๗)นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๒  กรรมการ 
๑๘)นางฐิรกานต์  สุขยา  ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๓  กรรมการ 
๑๙)นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๓  กรรมการ 
๒๐)นางสาวรัติยา  ทองสีนุช ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๔  กรรมการ 
๒๑)นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๔  กรรมการ 
๒๒)นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๕  กรรมการ 
๒๓)นายณัฐพันธ์  ชงากรณ์ ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๕  กรรมการ 
๒๔) นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๖  กรรมการ 
๒๕)นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูท่ีปรึกษา ม.๒/๖  กรรมการ 
๒๖) นางอัฉราภรณ์  คงแป้น ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๑  กรรมการ 
๒๗) นางสาวกัญญารัตน์  ทองคํา ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๑  กรรมการ 
๒๘) นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๒  กรรมการ 
๒๙) นางบุษบา  สุทธิมาศ  ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๒  กรรมการ 
๓๐)นางอาทิตยา  เจ้ยทอง ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๓  กรรมการ 



๓๑) นางณัฐวดี  แสงป้อม  ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๓  กรรมการ 
๓๒)นายพิศิษฐ์  ดําเกลี้ยง  ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๔  กรรมการ 
๓๓)นางสาวกาญจนา  คงชนะ ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๔  กรรมการ 
๓๔)นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๕  กรรมการ 
๓๕)นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๖  กรรมการ  
๓๖)นางสาวสุภาพร  มณีโชติ ครูท่ีปรึกษา ม.๓/๖  กรรมการ 
๓๗)นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครูท่ีปรึกษา ม.๔/๑  กรรมการ  
๓๘)นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครูท่ีปรึกษา ม.๔/๒  กรรมการ 
๓๙)นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์  ครูท่ีปรึกษา ม.๔/๓  กรรมการ 
๔๐)นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม ครูท่ีปรึกษา ม.๔/๔  กรรมการ 
๔๑) นางจิรนันท์  แซมมงคล ครูท่ีปรึกษา ม.๕/๑  กรรมการ 
๔๒) นางปรียา  บุญให้ผล  ครูท่ีปรึกษา ม.๕/๒  กรรมการ 
๔๓)นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ครูท่ีปรึกษา ม.๕/๓  กรรมการ 
๔๔)นายพินิจ  เทพมณี  ครูท่ีปรึกษา ม.๕/๓  กรรมการ 
๔๕)นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูท่ีปรึกษา ม.๕/๔  กรรมการ 
๔๖)นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครูท่ีปรึกษา ม.๖/๑  กรรมการ 
๔๗)นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครูท่ีปรึกษา ม.๖/๒  กรรมการ  
๔๘)นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูท่ีปรึกษา ม.๖/๓  กรรมการ 
๔๙)นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ ครูท่ีปรึกษา ม.๖/๓  กรรมการ 
๕๐)นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครูท่ีปรึกษา ม.๑/๔  กรรมการและเลขานุกา 

๕.คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  มีหน้าท่ี ดําเนินรายการตามกําหนดการประชุม ประกอบด้วย 
  ๑)  นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    ประธานคณะกรรมการ 

๒) นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครู    กรรมการ 
 ๓) นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการ   
๔) นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๖. ฝ่ายจัดทําเอกสารและประเมินผล มีหน้าท่ีจัดทําเอกสารให้กับครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน และสรุปผลการ
ประชุมผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 

๑) นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    ประธานคณะกรรมการ 
๒) นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    กรรมการ 
๓) นางสาวสุทธินี  ทวนดํา ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียน
และทางราชการต่อไป 
    สั่ง  ณ  วันท่ี   ๘    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      
      (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 



กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑ ถึงปทีี ่๖ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ปทีี่ ๔ วันศกุร์ที ่๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ และ ปทีี่ ๕ วันศกุรท์ี ่๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ปทีี่ ๖ วันศกุรท์ี ่๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 
เวลา      กําหนดการ 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. (๓๐ นาที)  ชมวีดีทัศน์แนะนําโรงเรียนและการแสดงของนักเรียน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.(๖๐ นาที)   ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยาพบผู้ปกครอง 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.(๒๐ นาที)  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  

พบผู้ปกครอง 
๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น.(๒๐ นาที)  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ  

พบผู้ปกครอง 
๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.(๘๐ นาที)   ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนและพบปะพูดคุยกับ 

ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับช้ัน  
 
 
 


