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คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี  ๑๗๖ / 256๕ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  

(Classroom meeting) ครั้งท่ี ๑ ปีการศึกษา 256๕ 
-------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom 
meeting) ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 256๕ (ครั้งท่ี ๑) ตามระบบดูแลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ปกครองและ
โรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้น ในวันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
 

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 นายศุภมงคล   อินทร์สนอง       ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ      กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ      กรรมการ 

หน้าท่ี 1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๓. กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
๔. พบผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
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นางสาวปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   ครู ชำนาญการ      กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   กรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู   กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี 1. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  ครู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู   กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 1. จัดเตรียมเก้าอี้ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๖๐๐ ตัว โดยเว้นระยะห่างตาม
มาตรการป้องกันโรค พร้อมจัดโต๊ะบนเวที ๑ ชุด จัดแท่นยืนพูดสำหรับพิธีกร และจัดชุกรับแขกให้
เรียบร้อย 
๒. จัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับรายงานตัวบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ โต๊ะจำนวน ๘ ตัว เก้าอี้โต๊ะละ ๔ 
ตัว และจัดเก้าอี้ให้นักเรียน ห้องละ ๔๒ ตัว 
๓. จัดโต๊ะและทำความสะอาดห้องท่ีใช้ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน อาคาร ๒, ๓, ๔ และอาคาร ๕ ดัง
รายละเอียดห้องท่ีใช้ประชุมผู้ปกครอง 
๔. จัดทำป้ายติดหน้าโต๊ะรายงานตัวและป้ายติดหน้าห้องพบผู้ปกครอง โดยประสานงานกับกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 
๕. ทำความสะอาดห้องน้ำ อาคาร ๒, ๓, ๔, ๕ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
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๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู        ประธานกรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 1. จัดเอกสารมอบให้ครูท่ีปรึกษาดังนี้ 
      ๑.๑ ใบลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม 
      ๑.๒ แบบบันทึกสรุปการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
      ๑.๓ แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน จัดทำ ๑ ชุด มอบให้ผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒. รับเอกสารตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ คืนจากครูท่ีปรึกษา หลังเสร็จส้ินการประชุมฯ 
 ๓. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการพบผู้ปกครองนักเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 นางสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
 นายปราณ์รณ  กาญจนากร  ครู   กรรมการ 
 นายภูวดล  สำลี    ครู   กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ   ครู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส   ครู   กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 1. พบกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีปัญหา อาจจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๒. คัดเลือกนักเรียนท่ีเรียนดี ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนแต่ละระดับเข้ารับเกียรติบัตร 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคมุดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู   กรรมการ 
ครูท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับสถานท่ีในการประชุมผู้ปกครอง 
๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในบริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ แนะนำวิธีการขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียนให้นักเรียนเข้าใจ และให้นักเรียนรอรับผู้ปกครองจนเสร็จส้ินการประชุมของผู้ปกครอง จึงปล่อย
ให้เข้าร่วมประชุมตามระดับช้ัน 
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   ครู   กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายนัต์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบสถานท่ีและรายละเอียดต่างๆ ในการประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน 

 ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 ๓. เป็นพิธีกรในการดำเนนิการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting) 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศกึษา 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   กรรมการ 
 นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครู   กรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู   กรรมการ 

นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานท่ีในการจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณประชุมอเนกประสงค์ และ

บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   ประธานกรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู   กรรมการ 
 นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครู   กรรมการ 

นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมต่างๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ม.๒/๑ นางสุดาพร ยิ้มสิน  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม G (๒๑๕) 
  นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชำนาญการ    
 ม.๒/๒ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี   ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม  ๓๑๒                     
  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู            
           ม.๒/๓ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๑๓ 
  นายพิทยา  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย  
           ม.๒/๔ นายวันเฉลิม อุลิต  ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๖                     
  นางสาวนุชาภา ส่งสวัสด์ิ  ครู        
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 ม.๒/๕ นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู   ห้องโฮมรูม  คหกรรม ๑         
  นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย  
 ม.๒/๖ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู            ห้องโฮมรูม  คอมฯ ๒ 
  นางสาวปัทมา กรีถาวร  ครู  
 ม.๒/๗ นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๕ 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  ครู  
 ม.๒/๘ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม  ๓๓๓   
  นางสาวจุฑาทิพ ดีละมา้ย  ครู 
 ม.๒/๙ นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   ห้องโฮมรูม  ๒๒๗  
           นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจ้าง     
          ม.๒/๑๐ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครู   ห้องโฮมรูม  เกษตร ๑    
   นางสาวภริตา โอชารส  ครู       
          ม.๒/๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๔๒๔ 
  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง                 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ม.๓/๑ นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม G (๒๑๔)         
 ม.๓/๒ นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม  แนะแนว ๒           
  นายวีรวัฒน์    ลงผิว  ครู 
 ม.๓/๓ นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๓ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครู          
 ม.๓/๔ นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๒ 
  นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู                                                         
 ม.๓/๕ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๘   
  นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  ครู                                      
 ม.๓/๖ นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓     
  นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู   
 ม.๓/๗ นางสาวสุรีย์ ทนคง  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๒๖                           
  นางชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู ชำนาญการ 
          ม.๓/๘ นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๕             
  นายนัฐวุฒิ สายันต์  ครูผู้ช่วย  
 ม.๓/๙ นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู   ห้องโฮมรูม วิทย์ ๕  
  นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ชำนาญการ 

ม.๓/๑๐ นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม วิทย์ ๗ 
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย 

 ม.๓/๑๑ นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๓   
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครู 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ม.๕/๑ นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม G (๕๑๗) 
  นายภูวดล   สำลี   ครู         
 ม.๕/๒ นางสาววิชญาพร อุ่นมี  ครู      ห้องโฮมรูม ๔๑๗ 
  นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย 
 ม.๕/๓ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๒  
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย    
 ม.๕/๔ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม คหกรรม ๒ 
  นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  ครู  
 ม.๕/๕ นางพรรณี เกตุถาวร  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๓๓๖   
           นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู       
 ม.๕/๖ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๑๑ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
 ม.๕/๗ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร ์ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๑  
  นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู 
 ม.๕/๘ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๒๗  
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู     
 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ม.๖/๑  นายชยกร อมรเวช  ครู   ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)    
     ม.๖/๒ นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๒๗ 
  นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  ครู                                                                      
     ม.๖/๓ นางจิดาภา จูหว้า  ครู ชำนาญการ    ห้องโฮมรูม ๓๓๕ 
  นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ   
     ม.๖/๔  นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๑๘   
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ   
     ม.๖/๕ นายอัศวิน   ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๓๑๖      
   นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู      
     ม.๖/๖ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๓ 
  นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครู    
           ม.๖/๗ นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู    ห้องโฮมรูม แนะแนว ๑                       
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู     
หน้าท่ี ๑. รับเอกสารจากลุ่มงานกิจการนักเรียน ดังนี ้
     ๑.๑ ใบลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม 
     ๑.๒ แบบบันทึกสรุปการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
     ๑.๓ แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน (จัดทำ ๑ ชุด เพื่อมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน) 
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 ๒. รับรายงานตัวนักเรียน 

➢ วันเสาร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระดับช้ัน ม.๕ และ ม.๖ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
และระดับช้ัน ม.๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

➢ วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระดับช้ัน ม.๓ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
พร้อมกับตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนในเรื่องของการแต่งกาย ทรงผม ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางโรงเรียน 

 ๓. ใหค้ำแนะนำกับผู้ปกครองตามความเหมาะสม 
 ๔. ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง โดยดำเนินการดังนี้ 

➢ สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน 
➢ ชมเชยนักเรียนในห้องเรียนท่ีประพฤติปฏิบัติตนดี และแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้

ผู้ปกครอง ทราบเปน็รายบุคคล 
➢ หากนักเรียนคนใดมีปัญหาอาจไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด แนะนำให้ไปพบกับ

กลุ่มบริหารวิชาการ 
➢ แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองท่ีค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ให้ผู้ปกครองดำเนินการติดต่อท่ีกลุ่ม

บริหารงบประมาณและแผน 
➢ ติดตามนักเรียนท่ีไม่นำผู้ปกครองมาพบกับทางโรงเรยีนในวันท่ี ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

โดยนักเรียนต้องนำผู้ปกครองมาพบครูท่ีปรึกษาให้ครบทุกคน ในวันและเวลาท่ีกำหนด เพื่อ
ประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

➢ ส่งคืนเอกสารท้ังหมด ท่ีกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
นางสาวอริยา กันทะวงค์   ครู   ประธานกรรมการ 
นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์   ครู   รองประธานกรรมการ 
นายวันเฉลิม อุลิต   ครู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  ครู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทร์ประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์    ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมน้ำด่ืมและถาดสำหรับบริการน้ำให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง จำนวน ๑,๖๐๐ คน 
     ๑.๑ เชิญผู้ปกครองให้เข้านั่งฟังในหอประชุมให้เรียบร้อย 
     ๑.๒ ดูแลนักเรียนในการบริการน้ำด่ืมให้แก่ผู้ปกครองและครูอย่างท่ัวถึง 

 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครู   รองประธานกรรมการ 
 นายวีนัส  เกิดแก่น   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
 นายปรีชา  อยู่คง    เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 

-๗- 



-๒-  
 นักศึกษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผนและดำเนินการจัดท่ีจอดรถให้กับผู้ปกครอง 
 ๒. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและผู้ปกครองท่ีนำรถเข้ามาในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 ๒. บันทึกการประชุมท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์  ครู   รองประธานกรรมการ 
 ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 คณะกรรมการสภานักเรียน 
 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรฯท่ีมาร่วม 

    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
    โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

    ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๗   มิถุนายน    พ.ศ. ๒56๕ 
                          
 
 

 
                       

                     (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   

 
 
 
 
 

-๘- 

 



-๒-  

          
กำหนดการลำดับขัน้ตอนการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ , ๕ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คร้ังที่ ๑) 
วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

.......................................... 
วันเสาร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ระหว่างเวลา 0๗.๓๐ - ๑๒.00 น. 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น. - ครูท่ีปรึกษารับรายงานตัวและจัดนักเรียนเข้านั่งเป็นแถวในหอประชุม 

อเนกประสงค์ 
 

๐๘.๔๕ น. - ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ๘๔ พรรษา  
- คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมช้ีแจงนักเรียน และครูท่ีปรึกษา 
ทุกห้องเรียนดำเนินการประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุม 
อเนกประสงค์ เมื่อผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จให้พบนักเรียนตามห้อง 
โฮมรูมของนักเรียน 

 

๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการประชุม  
- พิธีรับประกาศนียบตัรผลการเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม  
- ดำเนินการประชุมช้ีแจงผู้ปกครองจากผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร 

 

๑๐.๓๐ น. - ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมช้ันเรียนตามห้องโฮมรมูของนักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาและครูท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามคำส่ัง 

 

- ติดตามนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มาพบกับทางโรงเรียนแจ้งดำเนินการ
ติดตามมาพบให้ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.00 น. 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๒.๐๐ น.  - ครูท่ีปรึกษารับรายงานตัวและจัดนักเรียนเข้านั่งเป็นแถวในหอประชุม 

อเนกประสงค์ 
 

 - ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ๘๔ พรรษา  
- คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมช้ีแจงนักเรียน และครูท่ีปรึกษา 
ทุกห้องเรียนดำเนินการประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุม 
อเนกประสงค์ เมื่อผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จให้พบนักเรียนตามห้อง 
โฮมรูมของนักเรียน 

 

๑๓.๐๐ น. - พิธีเปิดการประชุม  
- พิธีรับประกาศนียบตัรผลการเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม  
- ดำเนินการประชุมช้ีแจงผู้ปกครองจากผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร  

-๙- 



-๒-  

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๔.๓๐ น. - ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมช้ันเรียนตามห้องโฮมรมูของนักเรียน ครูท่ี

ปรึกษาและครูท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามคำส่ัง 
 

- ติดตามนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มาพบกับทางโรงเรียนแจ้งดำเนินการ
ติดตามมาพบให้ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

 

 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างเวลา 0๗.๓๐ - ๑๒.00 น. 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ น. - ครูท่ีปรึกษารับรายงานตัวและจัดนักเรียนเข้านั่งเป็นแถวในหอประชุม 

อเนกประสงค์ 
 

๐๘.๔๕ น. - ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ๘๔ 
พรรษา 

 

- คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมช้ีแจงนักเรียน และครูท่ีปรึกษา 
ทุกห้องเรียนดำเนินการประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุม 
อเนกประสงค์ เมื่อผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จให้พบนักเรียนตามหอ้ง 
โฮมรูมของนักเรียน 

 

๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการประชุม  
- พิธีรับประกาศนียบตัรผลการเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม  
- ดำเนินการประชุมช้ีแจงผู้ปกครองจากผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร 

 

๑๐.๓๐ น. - ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมช้ันเรียนตามห้องโฮมรมูของนักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาและครูท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามคำส่ัง 

 

- ติดตามนักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่มาพบกับทางโรงเรียนแจ้งดำเนินการ
ติดตามมาพบให้ครบทุกคน เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

 

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

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

-๑๐- 


