
ก ำหนดกำรประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  
วันเสำรท์ี่  23  เดือนมิถนุำยน  พ.ศ.2561 

ณ หอประชุมเก่ำ   โรงเรียนตะกั่วป่ำ “เสนำนุกูล” 
 

ภำคเช้ำ  (ม.1-ม.3)  
08.30 - 09.00 น. ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดบัต้อนรับผูป้กครอง ณ หอประชุมเก่า  
09.00 - 09.15 น. ชมการน าเสนอผลงานของโรงเรียน  
09.15 - 10.45 น.        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา และฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนกัเรียน 
10.45 - 12.00 น.  ผู้ปกครองและนกัเรียนพบครูที่ปรกึษาตามหอ้งที่จดัเตรยีมไว ้ โดยให ้
   ด าเนินการรบัลงทะเบียน  แจ้งผลการเรียน  ประชมุผู้ปกครองชั้นเรียน  ตอบ
   แบบประเมนิ  

เดินทางกลบับ้านโดยสวัสดภิาพ 
  
ภำคบ่ำย (ม.4-ม.6) 
12.30 - 13.00 น. ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดบัต้อนรับผูป้กครอง ณ หอประชุมเก่า 
13.00 - 13.15 น. ชมการน าเสนอผลงานของโรงเรียน 
13.15 - 14.45 น.        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา และฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนกัเรียน
14.45 - 16.00 น.  ผู้ปกครองและนกัเรียนพบครูที่ปรกึษาตามหอ้งที่จดัเตรยีมไว ้ โดยให้ 
   ด าเนินการรบัลงทะเบียน  แจ้งผลการเรียน  ประชมุผู้ปกครองชั้นเรียน  ตอบ
   แบบประเมนิ  

เดินทางกลบับ้านโดยสวัสดภิาพ 
 
  
 
  
***  หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ 
 

ห้องที่ใช้ประชุม 

ม. 1/1 1. นายเอกราช   เอียดแก้ว 2.  นางกนกนภา   ธูปวิเชียร โรงอาหาร 

ม. 1/2 1. นางสุดารัตน์   เณรผึ้ง 2.  นางณัทกุลธรณ์   วัชรปิยานันทน์       214 
ม. 1/3 1. นางสาวเกศสุภางค์   รอดเมฆ                           2.  นางสาวปทุมพร   บัวแก้ว 524 

ม. 1/4 
1. นางสาวศิริวรรณ   ขลิกค า 2.  นางสาวปิยวรรณ   เรืองจรินทร์ 

3.  นางสาวชญาภา   โคตบุดดา 
คหกรรม 4 

ม. 1/5 1. ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร   มณีไชย 2.  นางสาวยุพาพร   อุยสกุล 325 
ม. 1/6 1. นางสาวแสงมณี   สวนสัน 2.  นางสาวอ าภา   สงค์นวล  216 

ม. 1/7 
1. นางสาวนุสรา   สอนเสริม 2.  Mr.Michael  Openaria  Saunar 

3.  Mr.Gerson  Tampolino Acosta  
333 

ม. 1/8 
1. นางสาวจีระจิต   โกยสมบูรณ์ 
 

2.  นางสาวสิริลักษณ์   แซ่ตัน้ 
3.  นางสาววทันยา   แซ่ตัน   

541 

ม. 1/9 1. นายสาธิต   วรรณพบ 2.  นายณัชพล   เผ่าทิพย์จันทร์ 418 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 

ชั้น 
 

ครูที่ปรึกษำ 
 

ห้องที่ใช้ประชุม 

ม. 2/1 
1. นางสุดารัตน์  มณีพงษ ์  2.  นางสาวพรสุดา  ทองมา   

3.  นางวรรณพร  ล๊ะอาหลี 
หอสมุด 

ม. 2/2 1. นายตรีพลาย์  กู้แร่                             2.  นางสาววาสนา  แก้วค า 511 

ม. 2/3 
1. นางสุธิดา  ไตรมาศ  2.  นายจิระศักดิ์  จินดาวงศ์ 

3.  นายศุภโชค  รงค์กุล 
หอประชุม 

ม. 2/4 1. นางพรนภัส  แต่สกุล 2.  นางสาวณัฐญา  นิลละออ 522 
ม. 2/5 1. นายลพชัย  โตทรัพย์ 2.  นางศศิวิมล  มณีไชย 215 
ม. 2/6 1.  นางสุนันทา  คงสกุล                      2.  นายณัฐพล  ไพบูลย์ 543 

ม. 2/7 
1. นางสาวศุภรานันทน์  อินทร์สม 2.  Mr.Jazy  Ortega  Galagaran 

3.  ครูต่างชาติใหม่ 
334 

ม. 2/8 1. นายอชิตพล  พอใจ 2.  นางสาวสุดารัตน์  พึ่งผล ห้องปฏิบัติการ4 



3.  นางสาววรรณฤดี  ฤกษ์จ านง 
ม. 2/9 1. นายณรงฤทธิ์  ขุนทองจันทร์  2.  นายธวัชชัย  ทองขะโชค 544 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ 
 

ห้องที่ใช้ประชุม 

ม. 3/1 1. นางอภิญญา  เตี๋ยวสกุล   2. นางสาวรินดา  หาญจิตร 213 
ม. 3/2 1. นายนภา  บรรดาศักดิ์ 2. นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์ 225 
ม. 3/3 1. นางสุพรรษา  รัฐแฉล้ม 2. นายสิทธิพร   ฆังฆะ 226 

ม. 3/4 
1. นางจินตรัตน์  เหนือคลอง 2. นางกัญญ์ณณัฏฐ์   ปั้นทอง ห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ 2 
ม. 3/5 1. นางอัจจิมา   แจ่มฟุ้ง 2. นางสาววรรณรัตน์   สุรินทร์ 513 

ม. 3/6 1. นางมาลี   ทองเสน                 2. นายขวัญชัย   พรหมภักดิ์  546 
ม. 3/7 1. นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ 2. Mr.Ian  John Canete Arcenas 335 

ม. 3/8 
1. นายธรรมรัตน์  ชนะศึก 2. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์ 

3. นางสาวกติกา   ศรีทอง 
545 

ม. 3/9 1. นายอนิรุธ  พรหมเจริญ 2. นายธีรภัส  สฤษดิสุข ห้องปฏิบัติการ7 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ 
 

ห้องที่ใช้ประชุม 
ม. 4/1 1. นางสาวจุฑาสินี  กาลดิษฐ 2. ว่าที่ ร.ต.วรพล  โลหะ 512 
ม. 4/2 1. นายสุเมธ  อังสานาม 2. นางสาวถกลรัตน์  ทองเล็ก 511 

ม. 4/3 1. นางทรงพรรณ  โตทรัพย์          2. นางสาวโสภิดา  เอ้งฉ้วน 317 
ม. 4/4 1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล 2. นางรัศมี     แสงอรุณ 323 
ม. 4/5 1. นายฤทธิชัย   ฤกษ์วิชัย 2. นางพุทธมนต์  อ่อนทา 

3. นายอบีดินทร์  ตาเละ 
216 

ม. 4/6 1. นางรัชวดี  วงศ์ค าจันทร์ 2. นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล 212 
ม. 4/7 1. นายกฤษฎา  การะเกต 2. นายพรเทพ  อุ้มชูวัฒนา  531 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ห้องที่ใช้ประชุม 

ม. 5/1 
1. นายวัฒธโน  ไตรมาศ 
 

2. นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์ 
3. นางสาวอริสรา   เทพบรรจง 

514 

ม. 5/2 1. นางสาวศุภลักษณ์  ซุ่นคง 2. นางสาวกลางทอง  สุขเจริญ 322 

ม. 5/3 
1. นางสาวสุวรรณี   มารถโอสถ 2. นายปรารถนา  แป้นลาภ 

3. นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์ 
ห้อง TOT 

ม. 5/4 1. นางนฤมล  หนูขวัญ 2. นางณัฏฐพร  ณ ตะกั่วทุ่ง 327 
ม. 5/5 1. นางสาวสิรินาถ  จันทร์แก้ว 2. นายจิรายุ  แซ่แต้ 533 
ม. 5/6 1. นางสาวกรองทิพย์  ศรีรักษา 2. นางสาวภัทรวรรณ  อินเรือง ห้องปฏิบัติการ1 
ม. 5/7 1. นางยุพา  เกื้อสกุล 

 
2. นางสาวรุ่งทิวา  วรรณทว ี
3. Mr.Leon  Eric  Skinner 

336 

ม. 5/8 1. นางสาวบุปผา  จารุพันธ์ 2. นายสมบูรณ์  เครือสนิท 525 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ห้องที่ใช้ประชุม 

ม. 6/1 1. นายพลรบ  เรืองนุ่น 2. นายพรชัย  แซ่เอ๋ียว 536 
ม. 6/2 1. นางสาวสุภาพร  บุญธรรม 2. นายนพดล  อุณหศิริกุล 224 

ม. 6/3 1. นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์ 2. นายอิศรภัทร  พรหมภัทร 
3. นางสาวกนกวรรณ  แซ่อ๋อง 

523 

ม. 6/4 1. นางรัชณี  กู้แร่ 2. นางสาวทิศิภักดิ์  เกื้อรุ่ง 326 
ม. 6/5 1. นางพิมภากาญจณ์  สุวบุญประภัทร์     2. นายทักษิณ  แต่สกุล ธุรกิจ 1 
ม. 6/6 1. นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ ์ 2. นายพรชัย  ดือราแม คหกรรม 1 
ม. 6/7 1. นางสาวปราณีย์  เที่ยงตรงจิตต์ 2. Mr.Cornelis  Jacob  Van Dam 337 
ม. 6/8 1. นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์ 2. นายศุภักศร  วาหะรักษ์ ห้องปฏิบัติการ 5 

 


