
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๑๘๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนได้ก ำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom meeting )  ครั้งที่ ๑ ประจ ำ           
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ ตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือกำรร่วมมือและสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำง
ผู้ปกครอง และโรงเรียนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสนองนโยบำยส ำนักงำน  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสยุมพร  นำคจรูญ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร         
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. วำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
  ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
       เรียบร้อย   
            ๓.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ                    
            ๔.  พบผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                           
   นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                                                                            



-๒- 
  นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
  นำยสำธิต  แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์    เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร     
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่ ๑.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
  ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
  ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
                         อ ำนวยกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ  คร ู   กรรมกำร                                                                                                                              
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร   
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
 หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมเก้ำอ้ีนั่งในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษำ  จ ำนวน  ๔๐๐ ตัว 
  ๒.  จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี รับรำยงำนตัวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ จ ำนวน ๑๑ ชุด 
  ๓.  ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
  ๔.  ติดป้ำยไวนิลข้อควำมกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวมัณฑนำ   สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร                                                                                                              
  นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 หน้ำที่ ๑.  จัดเอกสำรมอบให้ครูที่ปรึกษำ ดังนี้ ใบลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุมและแบบบันทึก 
        สรุปกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
  ๒.  รับเอกสำรตำมข้อ ๑ คืนจำกครูที่ปรึกษำ  หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ฯ      



-๓- 
  ๓.  ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรพบผู้ปกครองนักเรียน  
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
  นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร  
  นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู   กรรมกำร 
  นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
 หน้ำที่  ๑. พบกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหำ  อำจจะไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร    
                  ๒. คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี  และควบคุมนักเรียนแต่ละระดับเข้ำรับเกียรติบัตร 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร             
  นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงกษิรำ   ลออ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี             คร ู    กรรมกำร  
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู    กรรมกำร 
  ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน      กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรประชุมผู้ปกครอง 
  ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในโดมรำชำวดีภิรมย์  ให้มีระเบียบพร้อมกับอธิบำยขั้นตอนกำรเขียนเอกสำร 
  

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร                          
  นำงธนิดำ   สิลุจจยำนนท์  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
    
 หน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์แนะน ำผู้ปกครองและนักเรียนให้ทรำบสถำนที่และรำยละเอียดต่ำงๆในกำรประชุม 
                         ผู้ปกครองชั้นเรียน 
  ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประชำสัมพันธ์ 
  ๓. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                    
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

  นำยสำธิต  แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 



-๔- 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร   
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูสอนดนตรีสำกล กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร            
 หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง  บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์และ 
         บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
  ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
                    นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
                    นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
                    นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
                    นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร  
           นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง          คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
  ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ วันอังคารที่  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑  

๑. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ูช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒ  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงพรรณี     เกตุถำวร  คร ูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๔. นำยสมพร   อมรเวช  คร ู   ผู้ช่วย    

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๒  
๑. นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
๓.  นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์ คร ู   ผู้ช่วย    
๔.  นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๓  
๑. นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย    
๓. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย  
๔. นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร ครู                ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๔  
๑. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์  คร ู   ครูที่ปรึกษำ  
๒. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู   ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น ครู                  ผู้ช่วย                                           



    -๕- 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๕                                             

๑. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวสุรีย์    ทนคง   คร ู   ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๖  
๑. นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ วันอังคารที่  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๗  

๑. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง    ผู้ช่วย  
๓. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๘  
๑. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู     ผู้ช่วย  
๓. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย  
๔. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู              ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๙   
๑. นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู     ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวกัญญำรัตน์ สิลำแยง คร ู   ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑๐  
๑. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภค ี ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   ผู้ช่วย  
๔. นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู    ผู้ช่วย                         

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑๑  
๑. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
๓. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู   ผู้ช่วย  
๔. นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ คร ู   ผู้ช่วย 

 
 



    -๖- 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วันพุธที ่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑  

๑. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ   
๒. นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำยศิวกร     กรึงไกร  คร ู   ผู้ช่วย     
๔. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ู   ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๒  
๑. นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร   ครูที่ปรึกษำ    
๒. นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล ครู        ผู้ช่วย 
๓. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย ครู         ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๓  
๑. นำงสำวพรทิพย์   อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล  ครู        ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย       ครผููช้่วย    ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๔  
๑. นำงสำวสมใจ    ไวยนิตย์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๕  
๑. นำงสำวสุรีย์    ทนคง   คร ู   ครูที่ปรึกษำ  
๒. นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วันพุธที่  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๖  

๑. นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
๔. นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๗  
๑. นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  ครูที่ปรึกษำ  
๒. นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล ครู    ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู     ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 

 



-๗- 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๘  

๑. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยภูวดล   ส ำลี   ครู    ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๙  
๑. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   ครูที่ปรึกษำ  
๒. นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำยศิวกร     กรึงไกร  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑๐  
๑. นำยสมพร   อมรเวช  คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู     ผู้ช่วย 
๓. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร         ผู้ช่วย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ วันพฤหัส ที ่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑  

๑. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   
๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒  
๑. นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยสมพร   อมรเวช  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   ผู้ช่วย  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๓  
๑. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๔  
๑. นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๕  
๑. นำยสำธิต     แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 



    -๘- 
๒. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๖  
๑. นำงสำวกัญญำรัตน์ สิลำแยง คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวัสดิ์  ครู          ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๗  
๑. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยรณกร   ไข่นำค  ครู      ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย    

  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ วันพฤหัส ที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  

๑. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ คร ูช ำนำญกำร  ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง 
๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู  
๔. นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู   

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒  
๑. นำงกษิรำ  ละออ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำยรณกร   ไข่นำค  ครู      ผู้ช่วย 
๓. นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร ครู           ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๓  
๑. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ คร ู   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๔  
๑. นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๕  
๑. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



    -๙- 
๔. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๖  
๑. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์   ครู ช ำนำญกำร     ครูที่ปรึกษำ  
๒. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู   ผู้ช่วย 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๗     
๑. นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ คร ู   ครูที่ปรึกษำ 
๒. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย  

 หน้ำที่  ๑. กรรมกำรหมำยเลข ๑ รับรำยงำนตัวนักเรียนในที่ปรึกษำ ช่วงเช้ำ ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
                    และช่วงบ่ำยระหว่ำง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แจ้งผลกำรเรียนนักเรียนในที่ปรึกษำ แจกหนังสือ 
  เรียน  รับเอกสำรจำกกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนและส่งคืนเอกสำรที่กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ดังนี้  
               ๑.๑. ใบลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุม 
                 ๑.๒. ใบลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมประชุม 
          ๒. กรรมกำรหมำยเลข ๒ รับเอกสำรใบน ำฝำกเงินจำกกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำนเพ่ือพัฒนำ 
     คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนและที่จะเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจำกเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปที่
     ได้รับงบประมำณจำกรัฐบำลและน ำส่งกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำนภำยในเวลำ ๑๕.๐๐ น 
 ๓. กรรมกำรหมำยเลข ๓ จ่ำยเงินค่ำชุดนักเรียนให้กับนักเรียน 
 ๔. กรรมกำรหมำยเลข ๔ รับเอกสำรเล่มใบเสร็จรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบำงปะอิน               
             “รำชำนุเครำะห์ ๑” และเก็บเงินจำกผู้ปกครองจ ำนวน ๑๒๐ บำทพร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินของสมำคม 
              ให้กับผู้ปกครองและน ำเงินส่งพร้อมเอกสำรสรุปรำยชื่อผู้จ่ำยเงินที่ห้องส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
     ภำยใน ๑๕.๐๐ น เพ่ือน ำฝำกต่อไป 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ 
  ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร  
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์        ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร       
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร   
  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  



      -๑๐- 
 หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมน้ ำดื่มและถำดส ำหรับบริกำรน้ ำให้เพียงพอแก่ผู้ปกครองนักเรียน และดูแลนักเรียนใน 
       กำรบริกำรน้ ำดื่มให้แก่ผู้ปกครองและครูอย่ำงท่ัวถึง 
  ๒.  ให้กำรต้อนรับและเชิญผู้ปกครองให้เข้ำนั่งฟังในหอประชุมให้เรียบร้อย 
  ๓.  แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให้แก่ผู้ปกครอง 
  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์ คร ู    กรรมกำร  
  นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  หน้ำที่   ๑. รวบรวมใบน ำฝำกเงินจำกนักเรียนและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อแจกให้กับนักเรียน 
           ๒. ด ำเนินกำรเรื่องกำรผ่อนผันช ำระเงินให้กับผู้ปกครอง 
  ๓. กรรมกำรหมำยเลข ๓ ด ำเนินกำรรวบรวมเก็บเงินค่ำบ ำรุงสมำคมผู้ปกครองและครู 
      และน ำฝำกธนำคำร 
  ๔. รำยงำนกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

คณะกรรมการจ าหน่ายชุดพลศึกษา 
 นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่  ๑. จ ำหน่ำยชุดพลศึกษำให้กับนักเรียนที่มำประชุมผู้ปกครอง 
           ๒. ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในกำรจ ำหน่ำย 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการจ าหน่ายกระเป๋านักเรียน 
 นำยธีระวัฒน์    เพ็ชร์วำรี  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  นำวสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  หน้ำที่   ๑. จ ำหน่ำยกระเป๋ำให้กับนักเรียน 
           ๒. ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในกำรจ ำหน่ำย 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



-๑๑- 
คณะกรรมการจุดคัดกรอง 

 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  นำวสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร   ขำวแขก ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน     กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่  ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วม 
               กิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของ 
     เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร                  
           นำยวีนัส  เกิดแก่น  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร  
                    นำยปรีชำ  อยู่คง   เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร                      
  นักศึกษำวิชำทหำร                กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและด ำเนินกำรจัดที่จอดรถให้กับผู้ปกครอง 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรและผู้ปกครองที่น ำรถเข้ำมำในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อยและปลอดภัย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร                      
  นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร       
    หน้ำที่ ๑. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
 
               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ 
ทำงรำชกำร 
    สั่ง    ณ วันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 



ก าหนดการล าดับขั้นตอนการด าเนินการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ครั้งที่ ๑ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒, ๓ ,๕ และ ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๓-๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................... 

 ช่วงเช้า ระหว่างเวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒/๑ - ๒/๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ห้อง ๓/๑ – ๓/๕  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    
        ๐๗.๓๐ น.  -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์                                   
    -   ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ   
                                 -  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน และครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน 
                                    ด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในโดมรำชำวดีภิรมย์ รอจนผู้ปกครอง 
                 ประชุมแล้วเสร็จจึงให้พบนักเรียนที่โดมรำชำวดีภิรมย์   
        ๐๙.๐๐ น.  –  พิธีเปิดกำรประชุม  
    -  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 

   -  ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ่มบริหำรต่ำงๆ 
       ๑๐.๓๐ น.  -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมชั้นเรียนที่โดมรำชำวดีภิรมย์  ครูที่ปรึกษำและครูที่ได้รับ  

                          มอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง 
                                -  ติดตำมนักเรียนที่ไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในภำยหลังซึ่งต้องน ำมำพบให้                    
        ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนต่อไป 
 ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ห้อง ๒/๗ - ๒/๑๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ห้อง ๓/๖ – ๓/๑๐  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    
                   ๑๒.๐๐ น.  -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์                                   
    -   ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ   
                                -   คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน และครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน 
                                    ด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในโดมรำชำวดีภิรมย์ รอจนผู้ปกครอง 
                 ประชุมแล้วเสร็จจึงให้พบนักเรียนที่โดมรำชำวดีภิรมย์   
                     ๑๓.๐๐ น.  –  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 

            -  ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ่มบริหำรต่ำงๆ 
       ๑๔.๓๐ น.  -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมชั้นเรียนที่โดมรำชำวดีภิรมย์  ครูที่ปรึกษำและครูที่ได้รับ  

                          มอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง 
                                -  ติดตำมนักเรียนที่ไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในภำยหลังซึ่งต้องน ำมำพบให้                    
        ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

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

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 


