
~ 1 ~ 
 

 
 

 ค ำสั่งโรงเรียนตะโหมด 
       ที ่189 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5  
------------------------------------------------- 

              ด้วย โรงเรียนตะโหมด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง ได้ก ำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 ในวันเสำร์ ที่ 25 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5  เวลำ ๐8.0๐ - ๑๖.3๐ น. ณ อำคำร
เรียนแสงเทียน โดยแบ่งกลุ่มผู้ปกครองออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  จะมีกำรประชุมในช่วงเช้ำ 
เวลำ ๐8.0๐-๑1.3๐ น. และกลุ่มที่ ๒ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ช่วงบ่ำย เวลำ ๑3.0๐ - ๑๖.3๐ น.  เพ่ือให้กำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗(๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 
 

          ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย  ก ำกับ ติดตำม และให้ค ำปรึกษำกำรจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                  ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑.2 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   รองประธำนคณะกรรมกำร
     ๑.3 นำงดวงแข  กำวชู               รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ         กรรมกำร 
           และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
     ๑.4 นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร           กรรมกำร             
     1.5 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป          กรรมกำร     
     ๑.6 นำงพัชรี  ลักษณะคชำ       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร           กรรมกำร 
     ๑.7 นำยสนิท  สุวรรณขำว            หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                          กรรมกำร 
               ๑.8 นำงประทีป สุขสวัสดิ์            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                     กรรมกำร   
               ๑.9 นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์           หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                     กรรมกำร 
               ๑.10 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      1.11 นำยจิรวัฒน์ ตุลยนษิก์    หัวหน้ำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
           ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  มีหน้ำทีว่ำงแผน  ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และเตรียมเอกสำร      
กำรประชุม  เพ่ือให้กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
                2.1 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน         ประธำนคณะกรรมกำร 
                ๒.2  นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน              รองประธำนคณะกรรมกำร 
     2.3 นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน                                 กรรมกำร 
       2.4 นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย                                กรรมกำร 
     2.5 นำยอภิชำติ คงเปีย             กรรมกำร 
     2.6 นำงกลัยำ  บุญรอด                    กรรมกำร 
     2.7 นำยอรรถพล ชูท้วม             กรรมกำร 
     2.8 นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์            กรรมกำร 
     2.9 นำยสัญญำ  แก้วสม             กรรมกำร 
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     2.10 นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว          กรรมกำร 
     2.11 นำยสนั่น อันทเกตุ                     กรรมกำร 
     2.12 นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย                                              กรรมกำร 
     2.13 นำงสำวพัชรพร ขุนแทน          กรรมกำร 
     2.14 นำงสำวศรัญญำ นิลรัตน์          กรรมกำร 
     2.15 นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม           กรรมกำร 
     2.16 นำยศรัณยู สุภำรัตน์           กรรมกำร
     2.17 ครูที่ปรึกษำทุกคน           กรรมกำร 
       2.18 นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                ๒.19 นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง                         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
 

            ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนบริเวณใต้อำคำรแสงเทียน 
ตกแต่งเวทีกำรประชุมให้มีควำมสวยงำม ติดป้ำย  ผูกผ้ำ ชุดรับแขก แท่นส ำหรับยืนพูด เก้ำอ้ีของผู้ปกครองนักเรียน 
จ ำนวน  1,150  ตัว เต็นท์ 3 หลัง พัดลม 4 ตัว โต๊ะส ำหรับกำรลงทะเบียน จ ำนวน  ๓๐ ตัว และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย   
                3.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป         ประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.2 นำยสัญญำ  แก้วสม          รองประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.3 นำงสำวผวิพรรณ วีสุวรรณ          กรรมกำร 
                ๓.4 นำงกัลยำณี  อุทัยทัศน์                                                                               กรรมกำร 
                ๓.5 นำยกฤษฎิ์  เขียวจีน                                                                              กรรมกำร 
                ๓.6 นำงยุพำ  เพชรรัตน์                                                                                   กรรมกำร 
                ๓.7 นำงนัยนำ  หมื่นห่อ                                                                             กรรมกำร 
                ๓.8 นำยอรรถพล ชูท้วม                                                                                   กรรมกำร 
                ๓.9 นำยศรัณยู  ทองรุด                                                 กรรมกำร                 
                ๓.10 นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์                                                        กรรมกำร 
                ๓.๑1 นำยนิเวช  ปำนทอง                                                                                กรรมกำร      
                ๓.๑2 นำยสรชชั  พรหมขำว             กรรมกำร                          
     ๓.๑3 นำงสมใจ  แสงอ ำไพ           กรรมกำร                                                                                              
                ๓.๑4 นำยสิทธชิัย  ชนะสิทธิ์           กรรมกำร   
     ๓.๑๕ นำยสมชำย  ขวัญทอง           กรรมกำร                                                         
      ๓.๑๖ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน                กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 

         ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสดุและกำรเงิน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง ตรวจรับ และ
เบิกจ่ำยวัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ  ประกอบด้วย 
               ๔.๑ นำงดวงแข  กำวชู    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ            ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๔.2 นำงชนิสรำ  พยัคพันธุ์                     รองประธำนคณะกรรมกำร     
    ๔.๓ นำงสังวำลย์   ทองปี้             กรรมกำร   
     ๔.๔ นำงชอ้อน  อภัยจิตต์             กรรมกำร 
    ๔.๕ นำงรัตนพร  พงศ์ชะนะ             กรรมกำร              
               ๔.๖ นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง             กรรมกำร   
               ๔.๗ นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม              กรรมกำร
    ๔.๘ นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ                                                                                        กรรมกำร 
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               ๔.๙ นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง                            กรรมกำร 
    ๔.๑๐ นำงสำวพัชรพร ขุนแทน                 กรรมกำร 
               ๔.๑๑ นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               4.๑๒ นำงสำวศรัญญำ นิลรัตน์                           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีหน้ำที่รับลงทะเบียนผู้ปกครอง ด ำเนินกำรให้
มีกำรคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ำยระดับห้องเรียน และอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
 ภำคเช้ำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 เวลำ 08.00 - 11.30น. 
     ๕.๑ นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง         ประธำนคณะกรรมกำร 
   ๕.๒ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม              รองประธำนคณะกรรมกำร 
     ๕.๓ นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง      นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย            รับลงทะเบียน ม.๑/๑        กรรมกำร     
     ๕.๔ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน             นำงสำวสุชำดำ  คงทอง           รับลงทะเบียน ม.๑/๒         กรรมกำร     
     ๕.๕ นำงวันเพ็ญ  วังช่วย             นำงชอ้อน  อภัยจิตต์         รับลงทะเบียน ม.๑/๓        กรรมกำร     
     ๕.๖ นำงอรสำ  ชูรักษ์                 นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์          รับลงทะเบียน ม.๑/๔        กรรมกำร     
     ๕.๗ นำงสำวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ  นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรักษ์          รับลงทะเบียน ม.๑/๕        กรรมกำร     
     ๕.๘ นำงอำรีย์  ทองเพ็ง      นำงสำววนฏัฐำ นิลยรัตน ์          รับลงทะเบียน ม.๑/๖        กรรมกำร     
     ๕.๙ นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์ นำยสุธน  ประดับศรี         รับลงทะเบียน ม.๑/๗        กรรมกำร          
     ๕.๑๐ นำงวรรณี  ด้วงเอียด            นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง     รับลงทะเบียน ม.๑/๘        กรรมกำร          
     ๕.๑๑ นำยเอกชัย  ไพช ำนำญ      นำยสถำบัน  บุญเรือง      รับลงทะเบียน ม.๑/๙        กรรมกำร     
     ๕.๑๒ นำยศรัณยู  ทองรุด      นำงอรวิดำ  ช ำนำญรำช     รับลงทะเบียน ม.๑/๑๐      กรรมกำร 
     ๕.1๓ นำงอรวรรณ  นกหมุด         นำยยอดสุวิทย์  วัตรคล้ำย         รับลงทะเบียน ม.๒/๑        กรรมกำร 
     ๕.1๔ นำงจิรัฐิติกำล   สุทธิกุล       นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน      รับลงทะเบียน ม.๒/๒        กรรมกำร 
     ๕.1๕ นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์         นำงสุภัทรำ  แมนย ี                 รับลงทะเบียน ม.๒/๓        กรรมกำร 
     ๕.1๖ นำงพรทิพย์  อินทรชุมนุม     นำงสำวสุนิษำ  รัตนะ       รับลงทะเบียน ม.๒/๔        กรรมกำร 
     ๕.1๗ นำงนภำวรรณ แก้วทอง       นำยศรัณยู สุภำรัตน ์     รับลงทะเบียน ม.๒/๕        กรรมกำร 
     ๕.1๘ นำงสำวผิวพรรณ  วีสุวรรณ   นำยอภิชำติ   คงเปีย       รับลงทะเบียน ม.๒/๖        กรรมกำร 
     ๕.1๙ นำงสังวำลย์   ทองปี้          นำยมู่ห่ ำหมัด  หีมเขียว     รับลงทะเบียน ม.๒/๗        กรรมกำร 
     ๕.๒๐ นำยกฤษฎิ์  เขียวจีน         นำงสำวศุภลัคน์  รัตนบรุี          รับลงทะเบียน ม.๒/๘        กรรมกำร 
     ๕.2๑ นำงกัลยำ  บุญรอด             นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์     รับลงทะเบียน ม.๒/๙        กรรมกำร 
     ๕.2๒ นำงยุพำ  เพชรรัตน์         นำงสำวกุลณัฐ  ชุมประยูร     รับลงทะเบียน ม.๒/๑๐      กรรมกำร   
     ๕.2๓ นำงรัตนพร  พงศ์ชะนะ        นำยศรัณย์  ยำชะรัด       รับลงทะเบียน ม.๓/๑        กรรมกำร      
     ๕.2๔ นำงสำวโรยทรำย เกียรติเดช  นำงศศิธร ชนะสิทธิ์      รับลงทะเบียน ม.๓/๒        กรรมกำร           
     ๕.2๕ นำงสำวสุพร  อิสโม            นำงสำวภัทริตำ  ขุนสำมัญ     รับลงทะเบียน ม.๓/๓        กรรมกำร           
     ๕.2๖ นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์  นำงประทีป  สุขสวัสดิ์              รับลงทะเบียน ม.๓/๔        กรรมกำร                
     ๕.2๗ นำงนัยนำ  หมื่นห่อ          นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง       รับลงทะเบียน ม.๓/๕        กรรมกำร           
     ๕.2๘ นำยเอกอนันต์  มงคล         นำยนฤเบศ  ด ำพร้อม              รับลงทะเบียน ม.๓/๖        กรรมกำร           
     ๕.2๙ นำงเอมอร  สุวรรณขำว       นำงขวัญชนก  มำลยำภรณ์        รับลงทะเบียน ม.๓/๗        กรรมกำร           
     ๕.๓๐ นำยอรรถพล  ชูท้วม           นำงกันธมล   เพชรคง       รับลงทะเบียน ม.๓/๘        กรรมกำร           
     ๕.3๑ นำงสำวสำธิยำ สวุรรณรัตน์   นำงสำวสุธัญญำ  ข ำนุ้ย         รับลงทะเบียน ม.๓/๙        กรรมกำร      
     ๕.3๒ นำงสำวสุภำพร  ศรีสุวรรณ์   นำงกัลยำณี  อุทัยทัศน์     รับลงทะเบียน ม.3/๑0      กรรมกำร  
 



~ 4 ~ 
 

 ช่วงบ่ำย ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 เวลำ 13.00 - 16.30น. 
     ๕.๓๓ นำยสัญญำ  แก้วสม           นำงสำวบุญยำ  หอยสกุล      รับลงทะเบียน ม.๔/๑        กรรมกำร 
     ๕.๓๔ นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ       นำงสำวสุธำสิน ีทองแก้ว      รับลงทะเบียน ม.๔/๒        กรรมกำร 
     ๕.3๕ นำงสำวจุฑำพร  แสงเก้ือหนุน นำงสำวสุมำลี วิจำรณ์           รับลงทะเบียน ม.๔/๓        กรรมกำร 
     ๕.3๖ นำงสำวเกศสุภำงค์ คีรี      นำงสำวศรัญญำ  นิลรัตน ์         รับลงทะเบียน ม.๔/๔        กรรมกำร 
     ๕.3๗ นำงสำวพันธุ์นิภำ อินทพัฒน์  นำงธนิตำ  กิ้มเส้ง                รับลงทะเบียน ม.๔/๕        กรรมกำร 
     ๕.3๘ นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ       นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม     รับลงทะเบียน ม.๔/๖        กรรมกำร  
      ๕.3๙ นำงสุไหวเหรำะ สันหรีม                  รับลงทะเบียน ม.๔/7        กรรมกำร  
              ๕.๔๐ นำยศักดิ์เจริญ ประค ำศรี      นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย         รับลงทะเบียน ม.๕/๑        กรรมกำร 
     ๕.4๑ นำงสุภำพร  ก้อนเรือง         นำยเสน่ห์  พรหมแก้ว     รับลงทะเบียน ม.๕/๒        กรรมกำร      
     ๕.4๒ นำงพัชรี  ลักษณะคชำ         นำงสำวจันทร์นำรี เขียดแก้ว      รับลงทะเบียน ม.๕/๓        กรรมกำร      
     ๕.4๓ นำงศิริพร  สุขนุ้ย               นำยสนั่น อันทเกตุ        รับลงทะเบียน ม.๕/๔        กรรมกำร      
     ๕.4๔ นำยศักกำริยำ  นกหมุด       นำยมุกตำด สำเหล็ม      รับลงทะเบียน ม.๕/๕        กรรมกำร      
     ๕.4๕ นำยสนิท  สุวรรณขำว         นำงสำวชญำนิษฐ์ นวลสนอง     รับลงทะเบียน ม.๕/๖        กรรมกำร 
     ๕.๔๖ นำงสำวลักษณำภรณ์  ศิริมุสิกะ นำงสำวพรเพ็ญ  นกทวี        รับลงทะเบียน ม.๖/๑        กรรมกำร     
     ๕.๔๗ นำงมณฑิตำ  สังขรัตน์        นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง     รับลงทะเบียน ม.๖/๒        กรรมกำร     
     ๕.๔๘ นำงสำวฐิติรัตน์   เจริญตำ    นำยสรำวุฒิ ลักษณะคชำ        รับลงทะเบียน ม.๖/๓        กรรมกำร     
     ๕.๔๙ นำยอุรชำติ  หนูนุ่น      นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง       รับลงทะเบียน ม.๖/๔        กรรมกำร     
     ๕.๕๐ นำงสำวทัศนีย์  ช่วยชู         นำงสำวอำรยำ เสน็ติหย๊ะ          รับลงทะเบียน ม.๖/๕        กรรมกำร     
     ๕.5๑ นำงสำวอำภรณ์  ชมูี           นำงอำฉะ  เหล็มปำน        รับลงทะเบียน ม.๖/๖        กรรมกำร 

               ๕.๕๒ นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย       กรรมกำรและเลขำนุกำร   

         ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  มีหน้ำที่ต้อนรับผู้ปกครอง  และบริกำรอำหำรว่ำงแก่ผู้ปกครองนักเรียน  
ประกอบด้วย 
               ๖.๑ นำยสุรศักดิ์  สุขทอง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   ประธำนคณะกรรมกำร                  
    ๖.๒ นำงประทีป  สุขสวัสดิ ์             รองประธำนคณะกรรมกำร 
    ๖.๓ นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์               กรรมกำร                                                          
     ๖.๔ นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม               กรรมกำร                                                                  
               ๖.๕ นำงขวัญชนก  มำลยำภรณ์                                                                       กรรมกำร 
               ๖.๖ นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน                                                                        กรรมกำร    
     ๖.๗ นำยศรัณยู สุภำรัตน์                                         กรรมกำร 
     ๖.๘ นำงสมใจ  แสงอ ำไพ                         กรรมกำร 
     ๖.๙ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน              กรรมกำร 
               ๖.๑๐ นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง                                                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               ๖.๑๑ นำงสำวศรัญญำ นิลรัตน์                                                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

         ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำที่ติดตั้งเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ บันทึก
ภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว กำรประชุมผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
               ๗.๑ นำยสุรศักดิ์  สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป    ประธำนคณะกรรมกำร 
      ๗.๒ นำงอรวรรณ  นกหมุด              รองประธำนคณะกรรมกำร 
      ๗.๓ นำยมุกตำด  สำเหล็ม                                                                              กรรมกำร 
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    ๗.๔ นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ               กรรมกำร                                                                    
    ๗.๕ นำยอภิชำต  คงเปีย       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

        ๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำร กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย  
ประกอบด้วย   
             ๘.๑ นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๘.๒ นำงอรวรรณ  นกหมุด             รองประธำนคณะกรรมกำร
  ๘.๓ นำงสำวพัชรพร ขุนแทน               กรรมกำร 
             ๘.๔ นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย               กรรมกำร 
             ๘.๓ นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

       9. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมปลอดภัยและยำนพำหนะ  มีหน้ำที่ให้บริกำรแนะน ำพ้ืนที่จอดรถของผู้ปกครอง
นักเรียนและดูแลควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 
             9.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป           ประธำนคณะกรรมกำร 
    9.2 นำยอุรชำติ  หนูนุ่น              รองประธำนคณะกรรมกำร 
             9.3 นำยประพันธ์  สุวรรณรัตน์                                                                    กรรมกำร 
             9.4 นำยสุชำติ  หนูคง                                                                               กรรมกำร 
             9.5 นำยวีระ  นักกำรรอง                                                                       กรรมกำร 
             9.6 นำยวิเชียร  จนิดำรำม                                          กรรมกำร                                             
    9.7 นำยไพเรำะ ก้อนเรือง              กรรมกำรและเลขำนุกำร    
        10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจคัดกรอง มีหน้ำที่ตรวจคัดกรอง วัดไข้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เดินทำงมำเข้ำร่วม
ประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
             10.๑  นำยสุรศักดิ์  สุขทอง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   ประธำนคณะกรรมกำร 
             10.๒  นำงสำวสุภำพร  ศรีสุวรรณ์                                                             รองประธำนกรรมกำร  
  ๑๐.๓ นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว                                                                   กรรมกำร    
             10.๔  นำงสำวสุนษิำ  รัตนะ                                                              กรรมกำร 
    10.๕ นำงสำวทิพวรรณ ยกรัง             กรรมกำร 
     10.๖ นำงสำวพรเพ็ญ นกทวี             กรรมกำร 
      10.๗ นำงสุมำลี วิจำรณ์             กรรมกำร 
             10.๘  นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรักษ์                                                             กรรมกำร 
             10.๙  นำงสำวสุชำดำ  คงทอง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

       ๑1. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่จัดท ำแบบประเมินผล  แจกแบบประเมินผลให้กับ ครู  ผู้ปกครอง   
และรวบรวมรำยชื่อผู้ปกครองนักเรียนที่มำลงทะเบียน  รวบรวมภำพกำรประชุม สรุปจ ำนวนผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุม 
และผู้ปกครองที่ไม่เข้ำร่วมประชุม  เรื่องที่ประชุมกับผู้ปกครอง  และจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
จ ำนวน  3 เล่ม ประกอบด้วย 
              ๑1.๑ นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   ประธำนคณะกรรมกำร 
   ๑๑.๒ นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์              รองประธำนคณะกรรมกำร                                                     
              ๑1.๒ นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน                                  กรรมกำร       
              ๑1.๓ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม                                                               กรรมกำร     
              ๑1.4 นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๑1.5 นำงสำวศรัญญำ  นิลรัตน์                            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
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              ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของทำงรำชกำรต่อไป 
                   
                        สั่ง  ณ  วนัที่   ๑๕   เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                                                                                      
                                                                                     (นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตะโหมด 
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                              ก ำหนดกำรและห้องเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๑-ม.๓  
วันเสำร์ ที่ 25 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลำ ๐8.0๐ – ๑1.3๐ น. 

 

 เวลำ  ๐8.0๐ – 08.3๐ น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (อำคำรเรียนแสงเทียน)    
 เวลำ  08.3๐ - 09.0๐ น.   ผู้บริหำรโรงเรียนพบผู้ปกครอง (อำคำรเรียนแสงเทียน)   
 เวลำ  09.0๐ - 09.3๐ น.   นำยกสมำคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนตะโหมดพบปะผู้ปกครอง  
      (อำคำรเรียนแสงเทียน)   
 เวลำ  09.๓๐ – 11.3๐ น.  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำ (ตำมห้องเรียนที่ก ำหนด) 
      

ชั้น ห้อง ชั้น ห้อง ชัน้ ห้อง 
ม.๑/๑ ๓๔๒ ม.๒/๑ 335 ม.๓/๑ 122 
ม.๑/๒ ๓๔๓ ม.๒/๒ ๓๓6 ม.๓/๒ 123 
ม.๑/๓ ๒๑๕ ม.๒/๓ ๒๑๔ ม.๓/๓ ๑๓๖ 
ม.๑/๔ ๓๔๔ ม.๒/๔ ๓๓7 ม.๓/๔ 124 
ม.๑/๕ ๓๔๕ ม.๒/๕ ๓๓8 ม.๓/๕ 125 
ม.๑/๖ ๓๔๖ ม.๒/๖ 232 ม.๓/๖ 126 
ม.๑/๗ ๓๔๗ ม.๒/๗ ๒๓3 ม.๓/๗ 127 
ม.๑/๘ 332 ม.๒/๘ ๒34 ม.๓/๘ 133 
ม.๑/๙ ๓๓๓ ม.๒/๙ ๒๓5 ม.๓/๙ 134 

ม.๑/๑๐ ๓๓๔ ม.๒/๑๐ 236 ม.๓/10 135 

............................................................................................................................. .................................................... 
                             

ก ำหนดกำรและห้องเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๔-ม.๖ 
วันเสำร์ ที่ 25 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลำ ๑3.๐๐ – ๑๖.3๐ น. 

  

 เวลำ  13.0๐ – 13.3๐ น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (อำคำรเรียนแสงเทียน)    
 เวลำ  13.3๐ - 14.0๐ น.   ผู้บริหำรโรงเรียนพบผู้ปกครอง (อำคำรเรียนแสงเทียน)   
 เวลำ  14.0๐ - 14.3๐ น.   นำยกสมำคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนตะโหมดพบปะผู้ปกครอง  
      (อำคำรเรียนแสงเทียน)   
 เวลำ  14.๓๐ – 16.3๐ น.  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษำ (ตำมห้องเรียนที่ก ำหนด)  
 

ชั้น ห้อง ชั้น ห้อง ชั้น ห้อง 
ม.๔/๑ ๓๔๒ ม.5/๑ ๓๓๒ ม.๖/๑ ๒32 
ม.๔/๒ ๓๔๓ ม.5/๒ ๓๓๓ ม.๖/๒ ๒๓3 
ม.๔/๓ ๒๑๕ ม.5/๓ ๒๑๔ ม.๖/๓ ๒๓๗ 
ม.๔/๔ ๓๔๔ ม.5/๔ ๓๓๔ ม.๖/๔ 234 
ม.๔/๕ ๓๔๕ ม.5/๕ 335 ม.๖/๕ 235 
ม.๔/๖ ๓๔๖ ม.5/๖ ๓๓6 ม.๖/๖ 236 
ม.4/7 347     

 


