
 
 
 
 

 ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๔๓๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting) ครั้งท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ( Classroom- 
meeting ) ภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  (ครั้งท่ี ๒)  ตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึง ๖  เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรียนในกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสนองนโยบำยส ำนักงำน  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) ขึ้น ในวันอำทิตย์ท่ี ๖ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมเฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ              
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นายปล้ืม   ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ   กรรมการ  
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   ๑. วำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
          ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม 
      เรียบร้อย                
          ๓.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ                    
          ๔.  พบผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดต่ำง ๆ  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
    ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
   นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
   นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 



-๒- 
 นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  นำยประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                    

     นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นายปล้ืม   ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  นำยอัศวิน     ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
   นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู   กรรมกำร  
  นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู   กรรมกำร 
   นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                                                
หน้ำท่ี ๑.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 
           ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
               อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์ ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำท่ี   ๑.  จัดเตรียมเก้ำอี้นั่งในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษำ  จ ำนวน  ๑,๑๐๐ ตัว 
 ๒.  จัดโต๊ะเก้ำอี้ส ำหรับรำยงำนตัวหน้ำหอประชุมอเนกประสงค์  โต๊ะจ ำนวน ๑๕ ตัว เก้ำอี้โต๊ะละ ๔ ตัว 

๓.  จัดโต๊ะและท ำควำมสะอำดห้องท่ีใช้ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  อำคำร  ๒, ๓, ๔ และอำคำร ๕      
     ดังรำยละเอียดห้องท่ีใช้ประชุมผู้ปกครอง 

 ๔.  จัดท ำป้ำยติดหน้ำโต๊ะรำยงำนตัวและป้ำยติดหน้ำห้องพบผู้ปกครอง โดยประสำนงำนกับกลุ่มงำนกิจกำร 
                นักเรียน     

๕.  ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ อำคำร  ๒, ๓, ๔, ๕ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  



-๓- 
 ๖.  ติดป้ำยไวนิลข้อควำมกำรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ครั้งท่ี ๒ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวมัณฑนำ   สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                                                                              
  นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู   กรรมกำร 

  
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 

  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครู   กรรมกำร 

  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำท่ี ๑.  จัดเอกสำรมอบให้ครูท่ีปรึกษำ   ดังนี้ 
  ๑.๑ ใบลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีเข้ำร่วมประชุม 
  ๑.๒ แบบบันทึกสรุปกำรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
  ๑.๓ แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน จัดท ำ ๑ ชุดมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน        
 ๒.  รับเอกสำรตำมข้อ ๑.๑ -  ข้อ ๑.๓ คืนจำกครูท่ีปรึกษำ  หลังเสร็จส้ินกำรประชุม ฯ 
 ๓.  ประสำนงำนกับครูท่ีปรึกษำในกำรพบผู้ปกครองนักเรียน  

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
   นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  

 นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู   กรรมกำร 
          นำยภูวดล  ส ำลี   ครู   กรรมกำร 
 นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ  ครู   กรรมกำร 
 นำงสำวภริตำ  โอชำรส  ครู   กรรมกำร 

  นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
 นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                   
หน้ำท่ี  ๑. พบกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหำ  อำจจะไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร    
          ๒. คัดเลือกนักเรียนท่ีเรียนดี  ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนแต่ละระดับเข้ำรับเกียรติบัตร 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน 
    นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยอัศวิน     ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร           
  นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี             ครู   กรรมกำร  



             -๔- 
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  ครู   กรรมกำร 
  ครูท่ีปรึกษำทุกห้องเรียน     กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
หน้ำท่ี  ๑. ประชำสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับสถำนท่ีในกำรประชุมผู้ปกครอง 
          ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในหอประชุมอเนกประสงค์  แนะน ำวิธีกำรขั้นตอนกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน   
    ให้นักเรียนเข้ำใจ  และให้นักเรียนรอรับผู้ปกครองจนเสร็จส้ินกำรประชุมของผู้ปกครอง จึงปล่อยให้ 
    เข้ำร่วมประชุมตำมระดับช้ัน 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
  นำยปล้ืม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร                          
  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้ำท่ี ๑. ประชำสัมพันธ์แนะน ำผู้ปกครองและนักเรียนให้ทรำบสถำนท่ีและรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรประชุม
     
              ผู้ปกครองช้ันเรียน 
 ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลประชำสัมพันธ์ 
 ๓. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting) 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร            
หน้ำท่ี  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนท่ีในกำรจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ และ  
    บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
          ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
                    นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
                    นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
                    นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
           นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง           ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคล่ือนไหว กิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 

คณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑, ๓ , ๕     ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



-๕- 
 ม.๑/๑  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม  G (๒๑๖)                 
  นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒิ  ครู  
 ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๕๒๓                    
   นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   
  ม.๑/๓ นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม คอมฯ ๔         
   นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก ครู  
  ม.๑/๔  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๒                   
   นำยพีระศิลป์    เอกฐิน  ครู                        
 ม.๑/๕ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๕๑๕         
   นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  ครู 
  ม.๑/๖ นำยวีระวฒัน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๕๑๓ 
   นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย 
  ม.๑/๗  นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๕๑๑ 
   นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ ครู 
  ม.๑/๘  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ห้องโฮมรูม  ๕๑๔ 
   นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   
  ม.๑/๙ นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  ครู   ห้องโฮมรูม เกษตร ๑              
   นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย 
   ม.๑/๑๐ นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด ครู   ห้องโฮมรูม วิทย ์๑ (๓๑๑) 
    นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย  
   ม.๑/๑๑ นำยปล้ืม   ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๕๒๕  
      นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม G (๒๑๔)         
    นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก ครู    
  ม.๓/๒ นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๓๒๓           
   นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย 
  ม.๓/๓ นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม น.๑ 
    นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร ครู          
  ม.๓/๔ นำงสำวอำทิตญำ   นำคกล่ัน ครู   ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓   
   นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย                                                          
  ม.๓/๕ นำงสำวสุรีย์    ทนคง   ครู   ห้องโฮมรูม ๒๒๗   
   นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย                                      
   



-๖- 
  ม.๓/๖ นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๓     
   นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู   
  ม.๓/๗ นำยธีระวัฒน์    เพ็ชร์วำรี  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๘                           
   นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง  
 ม.๓/๘ นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม ๕๒๖             
   นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   
  ม.๓/๙ นำยประสพชัย    แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๑๕  
   นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู             
  ม.๓/๑๐ นำยสมพร   อมรเวช  ครู   ห้องโฮมรูม ๓๓๕  
    นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  ครู   

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
  ม.๕/๑ นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม G (๕๑๖) 
       นำยภูวดล   ส ำลี   ครู     
  ม.๕/๒ นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู      ห้องโฮมรูมวิทย์ ๕ (๓๒๓)       
  ม.๕/๓ นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๑๗  
   นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร     
  ม.๕/๔ นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม ๓๓๖ 
   นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  
  ม.๕/๕ นำงสำวณัฐพร   ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม ศิลปะ ๓    
                      นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง       
  ม.๕/๖ นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู   ห้องโฮมรูม ๔๒๖ 
   นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
  ม.๕/๗ นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๒  
   นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู     

คณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ,๔ ,๖     ระหว่างเวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ม.๒/๑ นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู   ห้องโฮมรูม G (๒๑๕)                     
   นำยรณกร   ไข่นำค  ครู            
  ม.๒/๒ นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย ครู   ห้องโฮมรูม  ๓๑๖                     
   นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู            
 ม.๒/๓ นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ห้องสมุด 
   นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        ครู  



 -๗- 
 ม.๒/๔ นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู   ห้องโฮมรูม  คหกรรม ๑                     
   นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวัสด์ิ  ครู        
  ม.๒/๕ นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๓๑๒ (วิทย์ ๒)         
   นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู  
  ม.๒/๖ นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย            ห้องโฮมรูม  ๔๑๓ 
   นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย  
  ม.๒/๗ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๓๓๒ 
   นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย  
  ม.๒/๘ นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๕๒๗   
   นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครู 
  ม.๒/๙ นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู   ห้องโฮมรูม  ๔๒๗  
            นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย     
 ม.๒/๑๐  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม  ๕๒๔    
     นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู       
 ม.๒/๑๑ นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๓๑๕ 
    นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู                
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ม.๔/๑  นำยเสกสรรค์   สุขมำ  ครู   ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)   
  ม.๔/๒  นำยศิวกร     กรึงไกร  ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๓ 
            นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  ครู      
   ม.๔/๓ นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๓๓๑    
    นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย         
  ม.๔/๔ นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๑๔                           
   นำงสำวพิชำมญช์ุ   กุศล  ครู       
   ม.๔/๕ นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๕      
    จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   
   ม.๔/๖ นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย    ห้องโฮมรูม ๔๑๖                            
  ม.๔/๗ นำยฉัตรดำว    ฉันทะ  ครู     ห้องโฮมรูม ๔๒๔  
   นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ม.๖/๑  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม G (๕๑๗)    
    นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู       
  ม.๖/๒ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ       ห้องโฮมรูม ๓๒๑ 
   นำยวันเฉลิม   อุลิต  ครู                                                                         



-๘- 
  ม.๖/๓ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   ห้องโฮมรูม ๔๑๘ 
             นำยเกษม    เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
  ม.๖/๔  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู   ห้องโฮมรูม แนะแนว ๒   
   นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู      
  ม.๖/๕ นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๔๒๑      
    นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู      
  ม.๖/๖ นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์   ครู ช ำนำญกำร  ห้องโฮมรูม คอมฯ ๒     
   นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย     
 ม.๖/๗ นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ ครู    ห้องโฮมรูม ๓๒๒                        
   นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย              
หน้าที่  ๑. รับเอกสำรจำกกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ดังนี้  
             ๑.๑. ใบลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีเข้ำร่วมประชุม 
             ๑.๒. แบบบันทึกสรุปกำรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
             ๑.๓. แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน (จัดท ำ ๑ ชุด เพื่อมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน) 
          ๒. รับรำยงำนตัวนักเรียนระดับช้ัน ม.๑, ๓, ๕  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  และระดับช้ัน ม.๒, 
  ๔, ๖ ระหว่ำงเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  พร้อมกับตรวจสภำพร่ำงกำยของนักเรียนในเรื่องของ ทรงผม, 
    เส้ือ กำงเกง, กระโปรง ,ถุงเท้ำ, รองเท้ำ อื่นๆ ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงโรงเรียน 
      ๓. ให้ค ำแนะน ำกับผู้ปกครองตำมควำมเหมำะสม  
          ๔. ด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครอง  โดยด ำเนินกำรดังนี้       
               -  สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ปกครองด้วยกัน 
               -  ชมเชยนักเรียนในห้องเรียนท่ีประพฤติปฏิบัติตนดี   และแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครอง  
                  ทรำบเป็นรำยบุคคล  
               -  หำกนักเรียนคนใดมีปัญหำอำจไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรก ำหนด   แนะน ำให้ไปพบกับกลุ่ม 
                  บริหำรวิชำกำร 
               -  แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองท่ีค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ให้ผู้ปกครองด ำเนินกำรติดต่อท่ีกลุ่มบริหำร    
                  งบประมำณและแผน  

-  ติดตำมนักเรียนท่ีไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในวนัท่ี ๘-๙ ธันวำคม ๒๕๖๓  ซึ่งต้องน ำ   
                  มำพบให้ครบทุกคน  เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 
               -  ส่งคืนเอกสำรท้ังหมด ท่ีกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
          ๕. ด ำเนินกำรเก็บเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครอง คนละ ๑๐๐ บำท และน ำส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  ครู   กรรมกำร  
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  ครู   กรรมกำร 



-๙- 
  นำยวันเฉลิม   อุลิต  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร       
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร   
  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำท่ี   ๑.  จัดเตรียมน้ ำด่ืมและถำดส ำหรับบริกำรน้ ำให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง จ ำนวน  ๒,๑๐๐ คน    
 ๑.๑ เชิญผู้ปกครองให้เข้ำนั่งฟังในหอประชุมให้เรียบร้อย 

 ๑.๒ ดูแลนักเรียนในกำรบริกำรน้ ำด่ืมให้แก่ผู้ปกครองและครูอย่ำงท่ัวถึง 
 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
  นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร                  
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร                  
           นำยวีนัส  เกิดแก่น  เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร  
                    นำยปรีชำ  อยู่คง   เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร                      
  นักศึกษำวิชำทหำร                กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   ๑. วำงแผนและด ำเนินกำรจัดท่ีจอดรถให้กับผู้ปกครอง 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรและผู้ปกครองท่ีน ำรถเข้ำมำในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อยและปลอดภัย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล ครู   ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำท่ี ๑. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
 ๒. บันทึกกำรประชุมท่ีหอประชุม ๘๔ พรรษำ 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย ครู    รองประธำนกรรมกำร 
  นำวสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร   ขำวแขก ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 



-๑๐- 
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน     กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำท่ี  ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลำกรฯท่ีมำร่วม 
               กิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของ 
     เช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

               ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 

                       ส่ัง    ณ วันท่ี  ๒  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการล าดับขั้นตอนการด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๒) 

วันอาทิตย์ที่   ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

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

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๓ , ๕     ระหว่างเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๐๗.๓๐ น. -  ครูท่ีปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวในหอประชุม 
       อเนกประสงค์  
    -  ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ   
                                  -  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมช้ีแจงนักเรียน และครูท่ีปรึกษำ 
                ทุกห้องเรียนด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุม
       อเนกประสงค์ เมื่อผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จให้พบนักเรียนตำมห้อง               
       โฮมรูมของนักเรียน 
  ๐๙.๐๐ น. -  พิธีเปิดกำรประชุม  
    -  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 
    -  ด ำเนินกำรประชุมช้ีแจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ่มบริหำร 
  ๑๐.๓๐ น. -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมช้ันเรียนตำมห้องโฮมรูมของนักเรียน ครูท่ีปรึกษำ 
       และครูท่ีได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมค ำส่ัง 
                                 -  ติดตำมนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มำพบกับทำงโรงเรียนแจ้งด ำเนินกำรติดตำม
                มำพบให้ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๖     ระหว่างเวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
  ๑๒.๐๐ น. -  ครูท่ีปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวในหอประชุม 
       อเนกประสงค์  
    -  ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ   
                                  -  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมช้ีแจงนักเรียน และครูท่ีปรึกษำ 
                ทุกห้องเรียนด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุม
       อเนกประสงค์ เมื่อผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จให้พบนักเรียนตำมห้อง               
       โฮมรูมของนักเรียน 
  ๑๓.๐๐ น. -  พิธีเปิดกำรประชุม  
    -  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 
    -  ด ำเนินกำรประชุมช้ีแจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ่มบริหำร 
  ๑๔.๓๐ น. -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมช้ันเรียนตำมห้องโฮมรูมของนักเรียน ครูท่ีปรึกษำ 
       และครูท่ีได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมค ำส่ัง 
                                 -  ติดตำมนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มำพบกับทำงโรงเรียนแจ้งด ำเนินกำรติดตำม
                มำพบให้ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

...................................................... 
หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


