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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ที่  89  / 2563  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

          ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนได้จัดทำการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ความเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับผู้เรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่
โรงเรียนจะได้รับการตอบรับ ดูแล ช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้ปกครอง โรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12มิถุนายน 2563 และวันที่ 18 
มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ อาคารพลาญชัยอนุสรณ์ เพ่ือให้การดำเนินการดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. ว่าที่ ร.ต.พรเทพ   โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายไพบูลย์    โสภาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต              รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการดำเนินการ   ประกอบด้วย 
1. นายไกรกฤษณ์   ดุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์   โสภาพล            รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นายบุญตา   ศรีอนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางพรรณี    พันธะพุมมี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายสุรพงษ์   ชมพูบุตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสุภาวดี    ยุรชัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายจำรูญ   ศีรษะภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายสมบัติ  เพ็งนาม ครูชำนายการพิเศษ กรรมการ 
9. นางมะลิ  ศรีสารคาม ครูชำนายการพิเศษ กรรมการ 
10.นางปาลิดา  ไชยกุมาร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.นายชูชาติ  บุญบรรลุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายสรวิชญ์    บุตรพรม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นายวิชญะ  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ เพ่ือจัดดำเนินการประชุมผุ้ปกครอง และประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2 นายธิบดี   เพชรสม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
3.นายธงชัย ทองสุพล  ครูชำนาญการ  กรรมการ  

 3. นายชำนาญพงษ์  โชตินัตน์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
.                    4. นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                     5. นายวุฒิชยั  นาสุริวงค์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

6. นายสน  เพ็งอารีย์ ลูกจ้างประจำ กรรมการ 
7. นายสวัสดิ์   บุญสงค ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8. นายสมฤทธิ์  สิทธิการ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ                              
9. .นายสมบัติ  เพ็งนาม ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ                                          

หน้าที่  จัดสถานที่สำหรับประชุมผู้ปกครองเพ่ือใช้เป็นที่ประชุม  จัดฉากเวทีหอประชุม ทำความสะอาด 
จัดเก้าอ้ีสำหรับผู้ปกครอง ที่นั่งของครู  โซฟา  โต๊ะลงทะเบียน อ่ืน ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสม 
         4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา   ประกอบด้วย 

1. นายบุญตา   ศรีอนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นายวิชญะ   ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 

 3. นายศุภณัฐ  รัตนแสง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ                      
 หน้าที่  จัดอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
และอ่ืน ๆ ให้พร้อมที่จะนำเสนอ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 

1. นายสรวิชญ์    บุตรพรม ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภาพร  พันสาง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.นางสาวจิรนันท์  ปุริตา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดดำเนินการด้านพิธีการ  จัดนำนักเรียนนำเสนอกล่าวต้อนรับด้วยภาษาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้เกิดความประทับใจ 

          6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   ประกอบด้วย 
 1. นางสุภาวดี   ยุรชัย ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 

2. นางวรรณภา   จัดสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  จุรุฑา ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
4. นางสาวเกณิกา   อุตรชัย ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
5. นางกัญญาวีร์  พานกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  พันสาง     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ์     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวรัติยา  ดาโสภา     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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9. นางสาวธนัชกรพร  ทรงสังข์   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
10. นางสาวปภัสรา   เจริญอาจ           ครูกรรมการ 
11. นางอุมาวดี เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  กรรมการ 
12. นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
13.นางภาวดี   อุตรา ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 

 14. นางร่วมจิต พัฒนสาร ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 
15. นางรัชณีย์  ธนสีรังกูล ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
16. นางอัจฉริยาภรณ์   อินทะเนน ครูชำนาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        

หน้าที่  พบปะ พูดคุย ให้การต้อนรับ สร้างความคุ้นเคย และความเป็นกันเองกับผู้ปกครองก่อนการ
ลงทะเบียนและแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ หรือตอบข้อสงสัยและ สร้างความประทับใจผู้ปกครอง 

          7.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประชุมผู้ปกครองห้องประจำชั้น   ประกอบด้วย 
 1. นางพรรณี    พันธะพุมมี ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางมนทกานต์  อุดมทวี            ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
3. นางสาวนิภาพร   พันสาง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
5. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
6. นางสมหมาย     ส่อยสีแสง ครูชำนาญการเศษ กรรมการ 
7. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น ม. ห้องเรียน ประชุมวันที่ 
1 นางสาวนิภาพร  พันสาง 1/1 1305 18 มิถุนายน 2563 
 นายมนตรี  นาคพันธ์   
2 นายธิบดี เพชรสม 1/2 1304 
 นายเรืองยศ  เวียงนนท์   
3 นางถนอม  บุญพันธ์ 1/3 1303 
 นางกัญญาวีร์  พานกุล   
4 นายศิวกร   ไชยกุมาร 1/4 1302 
 นางปาลิดา  ไชยกุมาร(หัวหน้าระดับ)   
5 นางฉวีวรรณ จุรุฑา 1/5 2201 
 นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี   
6 นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร 2/1 1306 9 มิถุนายน 2563  
 นางสาวจิรนันท์  ปุริตา   
7 นางสาวรัติยา  ดาโสภา 2/2 1307 
 นายโยธาวัฒน์  แสนสุริวงค์     
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8 นายภานุพันธ์  ศรีวงษ ์ 2/3 1308 
 นางวารุณี  สายโสภา   
9 นางสาวเกณิกา  อุตรชัย 2/4 1207 
 นายชำนาญพงษ ์ โชติรัตน์   

10 นางมะลิ  ศรีสารคาม 2/5 2202 
 นายสรวิชญ์ บุตรพรม   

11 นายสมบัติ เพ็งนาม 3/1 1205 10 มิถุนายน 2563 
 นายวุฒิชัย  นาสุริวงค์   

12 นางมนทกานต์  อุดมทวี 3/2 1204 
 นายบุญตา  ศรีอนุกูล   

13 นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ 3/3 1203 
 นายอดิศรชัย  ใบลี   

14 นายวิชญะ  ปัญญา(หัวหน้าระดับ) 3/4 1202 
 นางพรรณี  พันธะพุมมี   

15 นางสาวสุพัชรียา  เสนารัตน์   3/5 2203 
 นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์    

16 นายวีรพันธุ์   จิตรมานะ 4/1 2304 18 มิถุนายน 2563 
 นางสมหมาย  ส่อยสีแสง   

17 นางวรรณภา  จัดสุวรรณ 4/2 2305 
 นางสาวยุพิน  แสนสุข   

18 นางรัชณีย์   ธนสีลังกูล 4/3 2307 
 นายธงชัย  ทองสุพล   

19 นางอัจฉริยาภรณ ์ อินทะเนน  4/4 2204 
 นายศุภณัฐ  รัตนแสง   

20 นางสุภาวดี  ยุรชัย 5/1 3306 11 มิถุนายน 2563 
 น้องฝึกสอนวิทย์ 2   

21 นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ 5/2 3307 
 นางภาวดี  อุตรา        

22 นายอภิชาติ  นรศาสตร์ 5/3 2301 
 นางสาวเรนุตา  อินธิเดช   

23 นายชูชาติ  บุญบรรลุ(หัวหน้าระดับ) 5/4 2205 
 ฝึกสอนวิทย์ 3    

24 นายอภิชาติ  จันหัวนา 6/1 3302 12 มิถุนายน 2563 
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 นางสาวปภัสสร นาสุริยวงษ์    
25 นายนิคม  จันทะโสม 6/2 3304 
 น้องฝึกสอนวิทย์1   

26 นายจำรูญ   ศรีษะภูมิ(หัวหน้าระดับ) 6/3 3305 
 นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม   

27 นางสาวปภัสรา   เจริญอาจ 6/4 2206 
     

         หน้าที่ 1. จัดทะเบียนรายชื่อนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  กำกับดูแล ในการ
ดำเนินการ ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมบริการสวัสดิการอาหารว่าง ให้เป็นที่ประทับใจของ
ผู้ปกครอง 
 2.  ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนในการกำกับพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกันกับผู้ปกครอง 
พร้อมจัดทำเอกสารรายละเอียดของผู้ปกครอง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อ 

9.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิการ    ประกอบด้วย 
 1. นางมะลิ   ศรีสารคาม  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางถนอม   บุญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.นายวีรพันธุ์   จิตรมานะ                ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
4. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ     คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวรัติยา  ดาโสภา     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม        ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางอุมาวดี   เหล่าอรรคะ     พนักงานราชการ  กรรมการ 
9. นางสาวสุทธาทิพย์  นันตะเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ            

                     10. นายชชูาติ  บุญบรรลุ                ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  บริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  พร้อมจัดสวัสดิการน้ำดื่ม อาหารว่างอ่ืน ๆ 
สำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมให้พอเพียง  เกิดความประทับใจ 

             10.  คณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 
1. นายสุรพงษ์   ชมพูบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายอภิชาติ   จันหัวนา ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายภานุพันธ์    ศรีวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
4. นายนิคม   จันทะโสม ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
5. นายชูชาติ   บุญบรรลุ ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
7. นายอภิชาติ    นระศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  กำกับดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ให้เกิดความระเบียบ  ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการเข้า
ห้องประชุม  ให้การบริการ และแนะนำ 
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11.  คณะกรรมการสรุปและประเมินผล    ประกอบด้วย 
 1. นายจำรูญ   ศีรษะภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 

2. นางพรรณี    พันธะพุมมี ครูชำนาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
3. นายภานุพันธ์   ศรีวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
5. นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ์ ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร   พันสาง ครูผู้ช่วย                   กรรมการและเลขานุการ 

       หน้าที่   ติดตามประเมินผลการดำเนินการ  พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมนำข้อมูลที่เป็น
ปัญหาเสนอท่ีประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
                ให้ครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง  จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวังและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
                          สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนายน    พ.ศ.   2563 
 
 

        ว่าที่ร้อยตรี    

            (พรเทพ    โพธิ์พันธุ์) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                                                                                    

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

การประชุมสามญัครั้งที่ 1  

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด (วาระที่ 2)  

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมกราคม  2563 เวลา 10.30 น 
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ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

             1.1....................................................................................................................................................... 

             1.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             1.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             1.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             1.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

             2.1....................................................................................................................................................... 

             2.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             2.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             2.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             2.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 

             3.1....................................................................................................................................................... 

             3.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             3.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             3.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

             4.1....................................................................................................................................................... 
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             4.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             4.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             4.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             4.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

            5.1....................................................................................................................................................... 

             5.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             5.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             5.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             5.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

            6.1....................................................................................................................................................... 

            6.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            6.3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            6.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            6.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                  ปิดประชุมเวลา……………………………………………………….น. 
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รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

ปี 2562-2564 

1. นางอมราวดี  เรืองโอชา      นายยกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

2. นายไพบูลย์  โสภาพล         อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

3. นายกังวาฬ  วินทะไชย         อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

4. นายบงการ  บุญโทแสง        อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

5. นางมะลิ  ศรีสารคาม    เหรัญญิก 

6. นางนภา  เรืองบุญ     ผู้ช่วยเหรัญญิก 

7. นางอัมพร  บำรุงพาณิช     นายทะเบียน 

8. นายนพดล  พรมโสภา        ผู้ช่วยนายทะเบียน 

9. นางนุชนารถ  ไชยวงศ์      ปฏิคม 

10. นางฐิตาภร   หลักแวงมล    ผู้ช่วยปฏิคม 

11. นางสอาด  โยเหลา      ประชาสัมพันธ์ 

12. นายพิทักษ์  ภาคมฤค    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

13. นายสนอง  สุดหนองบัว    นิติกร 

14. นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี        เลขานุการ 

15. นางทองพูน  ยุคขจร    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

             ประกาศ  ณ  วันที่   9  มกราคม 2563 

                                                                                       อมราวด ี

                                                                               (นางอมราวดี   เรืองโอชา) 

                                                                          นายยกสมาคมผู้ปกครองและครู 

                                                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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