
 
 ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่ ๕๑๙ / ๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

(Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
……………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนได้ก ำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ( Classroom meeting )   ครั้งที่  ๒  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  ๒๕๖2 ตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำง
ผู้ปกครอง และโรงเรียนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสนองนโยบำยส ำนักงำน  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ขึ้น  ในวันอำทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ๖ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 นำยเกษม  เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยปลื้ม   ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสยุมพร  นำคจรูญ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร         
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  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 
 นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร                                                                                                                

     นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร                                                                                                              
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  นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
  นายสาธิต  แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร  
  นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                                                
หน้าที ่ ๑.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
          ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
               อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ  คร ู   กรรมกำร                                                                                                                              
  นำยชณำสิน  นำคำวงค์  คร ู   กรรมกำร           
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร   
 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที ่  ๑.  จัดเตรียมเก้ำอ้ีนั่งในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษำ  จ ำนวน  ๑,๑0๐ ตัว 
 ๒.  จัดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับรำยงำนตัวหน้ำหอประชุมอเนกประสงค์  โต๊ะจ ำนวน ๑๔ ตัว เก้ำอ้ีโต๊ะละ ๔ ตัว 

๓.  จัดโต๊ะและท ำควำมสะอำดห้องท่ีใช้ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  อำคำร  ๒, ๓, ๔ และอำคำร ๕      
     ดังรำยละเอียดห้องที่ใช้ประชุมผู้ปกครอง 

 4.  จัดท ำป้ำยติดหน้ำโต๊ะรำยงำนตัวและป้ำยติดหน้ำห้องพบผู้ปกครอง โดยประสำนงำนกับกลุ่มงำนกิจกำร 
                นักเรียน     

5.  ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ อำคำร  ๒, ๓, ๔, ๕ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
 6.  ติดป้ำยไวนิลข้อควำมกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
 นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวมัณฑนำ   สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร                                                                                                              
 นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู    กรรมกำร 
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  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 นำงสำวกิตติกำ   โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้าที ่ ๑.  จัดเอกสำรมอบให้ครูที่ปรึกษำ   ดังนี้ 
  ๑.๑ ใบลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุม 
  ๑.๒ แบบบันทึกสรุปกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
  ๑.๓  แบบกรอกข้อมูลผู้ปกครองเครือข่ำยชั้นเรียนละ 5 คน        
  ๑.๔  แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน จัดท ำ 1 ชุดมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน        
 ๓.  รับเอกสำรตำมข้อ ๑.๑ -  ข้อ ๑.๓ คืนจำกครูที่ปรึกษำ  หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ฯ 
 ๔.  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  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

                    นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
 นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
หน้าที ่ ๑. พบกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหำ  อำจจะไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร    
          ๒. คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี  ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนแต่ละระดับเข้ำรับเกียรติบัตร 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน 
   นำยเกษม  เมำลิทอง      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร             
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
  นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยสมัคร  น้อยสกุล  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
 นำงปำริชำติ  ยมวรรณ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงนงพงำ  อิสสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยปลื้ม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสุดำพร  ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
 นำยสำธิต  แสงปิยะ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร                                        
  นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสุรีย์  ทนคง  คร ู   กรรมกำร 
                    นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
                    นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์  ครู   กรรมกำร 



-4- 
  นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
  นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์            คร ู   กรรมกำร 
  นำยณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ คร ู   กรรมกำร                  
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร             
 นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี             คร ู กรรมกำร  

 นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์            ครู                   กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง           ครผูู้ชว่ย             กรรมกำร      

                    ครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน                                    กรรมกำร 
                    นำยอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง           ครูผู้ชว่ย             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                           
หน้าที ่ ๑. ประชำสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรประชุมผู้ปกครอง 
         ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในหอประชุมอเนกประสงค์  แนะน ำวิธีกำรข้ันตอนกำรประชุมผู้ปกครองชั้น 
             เรียน  ให้นักเรียนเข้ำใจ  และให้นักเรียนรอรับผู้ปกครองจนเสร็จสิ้นกำรประชุมของผู้ปกครอง  จึง 
             ปล่อยให้เข้ำร่วมประชุมตำมระดับชั้น 
         ๓. เป็นพิธีกรในกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
                   *** เป็นพิธีกรในช่วงเช้า  :  นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู                                                                          
                                                     :  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย            
                   *** เป็นพิธกีรในช่วงบ่าย  :  นำยปลื้ม  ปรีชำ             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                               
                                                     :  นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู                                                                          
                   *** พบนักเรียนประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆช่วงเช้า         
                                            : นำยอัศวิน  ศรีบัว                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                            : นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             
                                            : นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรว์ำรี              คร ู                                             
                                            : นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                  คร ู                                    
                                            : นำงสำวสุรีย์  ทนคง                  ครู                                                                       
                                     : ครูที่ปรึกษาทุกคนอยู่ควบคมุนักเรียนรอรับผู้ปกครองจนเสรจ็สิ้น 
                                      การประชุมของผู้ปกครอง จงึด าเนินการประชุมชั้นเรียน 
                  *** พบนักเรียนประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆช่วงบ่าย   
                                            : นำยอัศวิน  ศรีบัว                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                            : นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             
                                            : นำงนงพงำ  อิสสอำด                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ            
                                            : นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ     คร ู  
      : นำยณัฐวรรธน ์ จันทร์พิภพ       คร ู  
      : นำยภูวดล  ส ำลี                       คร ู       
                                     : ครูที่ปรึกษาทุกคนอยู่ควบคมุนักเรียนรอรับผู้ปกครองจนเสรจ็สิ้น 
                                      การประชุมของผู้ปกครอง จงึด าเนินการประชุมชั้นเรียน 
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คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสาธิต  แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูสอนดนตรีสากล กรรมการ 
  นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ            
หน้าที่  ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมระบบ แสง สี เสียง  บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ และ 
บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
          ๒. อ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
                    นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
                    นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
                    นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
                    นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
           นางสาวกัญญา  อินทร์กอง          ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆตามล าดับก าหนดการตลอดงาน 
     

ก าหนดการด าเนินการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

                         ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๑, 3 , ๖     ระหว่ำงเวลำ  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
                         ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2, ๔ , ๕     ระหว่ำงเวลำ  ๑๒.0๐ – ๑6.0๐ น. 

ฝ่ายด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, 3 , ๖     ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 
ม.๑/๑ นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ ครูผู้ช่วย  นำงวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย G (๒๑๖)                 
ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒ คร ู ๕๒๓ 
ม.๑/๓ นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร             นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ คร ู ๕๒๒ 
ม.๑/๔ นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย  นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย ๔๒๔ 
ม.๑/๕ นำงกันต์ฤทัย  พ่ึงสมศักดิ์ ครู ช ำนำญกำร             นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน ์ ครูผู้ช่วย ๕๑๖ 
ม.๑/๖ นำยปลื้ม  ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ    ครูผู้ช่วย ๕๒๕ 
ม.๑/๗ นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย ครูผู้ช่วย นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี ครูผู้ช่วย ๓๑๕ 
ม.๑/๘ นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก ครูผู้ช่วย นำงสำวอัจฉรำ  แสงม่วง นักศึกษำฝึกสอน ๕๑๓ 
ม.๑/๙ นำยพีระศิลป์  เอกฐิน คร ู นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครูผู้ช่วย ๕๑๒ 
ม.๑/๑๐ นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย นำยชณำสิน   นำคำวงค์ คร ู ๔๑๓ 
ม.๑/๑๑ นำยสมัคร   น้อยสกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย ๕๑๔ 
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ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 
ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร   สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร              นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร คร ู G (๕๑๗)       
ม.๓/๒ นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์ ครู ช ำนำญกำร นำงสำวจิตร์สมำ  สมงำม ครู ช ำนำญกำร             ๕๒๖ 
ม.๓/๓ นำงสำวพรทิพย์ อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก คร ู ๔๑๗ 
ม.๓/๔ นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ              นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครูผู้ช่วย 427 
ม.๓/๕ นำงสำวสมใจ ไวยนิตย์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             นำงสำวสุรีย์  ทนคง   คร ู 51๑                                   
ม.๓/๖ นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย นำงสำวภริตำ  โอชำรส    ครูผู้ช่วย 5๒๗ 
ม.๓/๗ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยสมพร อมรเวช ครูผู้ช่วย 423 
ม.๓/๘ นำงสำวศิริวรรณ โอริส คร ู นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง 415 
ม.๓/๙ นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์    คร ู นำยฉัตรดำว  ฉันทะ     คร ู 4๑๔                                                                                                                 
ม.๓/๑๐ นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี    คร ู นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง ๔๑๖ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.๖/๑ นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ G (๕๑๘) 
ม.๖/๒ นำงกษิรำ  ละออ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยธีระยุทธ    พุสำโรนำ นักศึกษำฝึกสอน ว.๑ (๓๑๑)                                                                         
ม.๖/๓ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำยอัคคพล   เพียรเสมอ นักศึกษำฝึกสอน ๔๑๘ 
ม.๖/๔ นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ คร ู นำงสำวนิชำ   แสงทอง   นักศึกษำฝึกสอน ๓๑๖ 
ม.๖/๕ นำยอัศวิน   ศรีบัว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำวชลธำร  พัสด ุ นักศึกษำฝึกสอน ๓๓๒ 
ม.๖/๖ นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ ครู ช ำนำญกำร นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครูผู้ช่วย 5๒4                                                                                                                                                                                                                                    
ม.๖/๗ นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครูผู้ช่วย ๕๑๕ 

ฝ่ายด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ,๔ ,๕     ระหว่างเวลา  ๑๒.0๐ – ๑6.0๐ น. 

 

ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 
ม.๒/๑ นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี คร ู  นำยรณกร  ไข่นำค              คร ู G (๒๑๕)                 
ม.๒/๒ นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย ครูผู้ช่วย นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย ๓๑๖ 
ม.๒/๓ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย ๔๒๕   
ม.๒/๔ นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์     คร ู  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์        คร ู 523 
ม.๒/๕ นางสุดาพร   ยิ้มสิน ครู ช านาญการ นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง    ครูผู้ช่วย ๕๑๒ 
ม.๒/๖ นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข      ครูอัตราจ้าง ๕๒๗ 
ม.๒/๗ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ คร ู นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์     ครูผู้ช่วย ๔๒๔ 
ม.๒/๘ นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง      ครูผู้ช่วย ๕๒๔ 
ม.๒/๙ นำงนงพงำ  อิสสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        ครูผู้ช่วย ห้องสมุด 
ม.๒/๑๐ จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง     ครูผู้ช่วย ๔๒๖ 
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ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 
ม.๔/๑ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ คร ู  นายเสกสรรค์   สุขมา     ครูผู้ช่วย G(๒๒๒) 
ม.๔/๒ นายศิวกร  กรึงไกร            คร ู นางสาวลักขณา  ภาคโภคี          ครูผู้ช่วย ๕๑๑ 

ม.๔/๓ นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์   ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
นางสาวจิฬาภรณ์  ท านาเมือง   

คร ู
นักศึกษาฝึกสอน 

๓๓๑ 

ม.๔/๔ นางสาวพิชามญชุ์  กุศล ครูผู้ช่วย  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย    ครูผู้ช่วย ๔๑๖ 
ม.๔/๕ นายสุทธิพงษ์   มูลอาสา    ครูผู้ช่วย นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล     ครูผู้ช่วย ว๒(๓๑๒) 
ม.๔/๖ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู นางสาวยุวดี   สุภาเรือง       ครูผู้ช่วย ๕๑๓ 
ม.๔/๗ นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ   คร ู นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร    ครูผู้ช่วย ๕๑๔ 

 
ชั้น ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษา ต าแหน่ง ห้อง 

ม.๕/๑ นางจิดาภา  จูหว้า ครู ช านาญการ  นายชินวัจน์  ธนโชติปัณภรณ์   ครู ช านาญการ G(๒๑๔) 
ม.๕/๒ นายภูวดล   ส าล ี   คร ู นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์    คร ู ว๕(๓๒๓) 
ม.๕/๓ นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครู ช านาญการพิเศษ นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์   คร ู ๔๑๗ 
ม.๕/๔ นางพรรณี  เกตุถาวร ครู ช านาญการ  นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี     คร ู ๕๒๒ 
ม.๕/๕ นางสาวกัญญารัตน์ ศลิาแยง คร ู นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน        ครูผู้ช่วย ๕๑๖ 
ม.๕/๖ นางสาวมนต์ทิพา คร ู นายวีระวัฒน์   ลงผิว       ครูผู้ช่วย ๕๒๕ 
ม.๕/๗ นายสาธิต  แสงปิยะ    คร ู นางสาวณัฐพร  ภูวงษ์     ครูผู้ช่วย ๕๑๗ 

       
  หน้าที่  ๑. รับเอกสำรจำกกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ดังนี้  

             ๑.๑. ใบลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้ำร่วมประชุม 
             ๑.๒. แบบบันทึกสรุปกำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
             ๑.๓. แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน (จัดท ำ ๑ ชุด  เพ่ือมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน) 
          ๒. รับรำยงำนตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑,3,๖  ระหว่ำงเวลำ ๐7.3๐ – ๑๒.๐๐ น.  และระดับชั้น ม.2,๔,๕             
             ระหว่ำงเวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  พร้อมกับตรวจสภำพร่ำงกำยของนักเรียนในเรื่องของ ทรงผม, เสื้อ   
             กำงเกง, กระโปรง ,ถุงเท้ำ, รองเท้ำ อ่ืนๆให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงโรงเรียน 
     ๓. ให้ค ำแนะน ำกับผู้ปกครองตำมควำมเหมำะสม  
         ๔. ด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครอง  โดยด ำเนินกำรดังนี้                
               -  สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ปกครองด้วยกัน 
               -  ชมเชยนักเรียนในห้องเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี   และแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครอง  
                  ทรำบเป็นรำยบุคคล  
               -  หำกนักเรียนคนใดมีปัญหำอำจไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรก ำหนด   แนะน ำให้ไปพบกับกลุ่ม 
                  บริหำรวิชำกำร 
               -  แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองที่ค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ให้ผู้ปกครองด ำเนินกำรติดต่อที่กลุ่มบริหำร    
                  งบประมำณและแผน  

               



   -๘- 
 -  ติดตำมนักเรียนที่ไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในวันที่ ๓-๔ ธันวำคม ๒๕๖2  ซึ่งต้องน ำ   

                  มำพบให้ครบทุกคน  เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนต่อไป 
               -  ส่งคืนเอกสำรทั้งหมด ที่กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
          ๕. ด ำเนินกำรเก็บเงินบ ำรุงสมำคมผู้ปกครอง คนละ ๑๐๐ บำท และน ำส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค ์    คร ู ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์         ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศิวกร  กรึงไกร  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ             คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก           ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์          ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำยเสกสรรค์  สุขมำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร                         
  นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ             ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์        ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
        นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย        ครูผูช้่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี           ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร       
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน                                         กรรมกำร   
  นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร     
หน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมน้ ำดื่มและถำดส ำหรับบริกำรน้ ำให้เพียงพอแก่ผู้ปกครอง จ ำนวน  ๒,๑๐๐ คน    

 เชิญผู้ปกครองให้เข้ำนั่งฟังในหอประชุมให้เรียบร้อย 
 ดูแลนักเรียนในกำรบริกำรน้ ำดื่มให้แก่ผู้ปกครองและครูอย่ำงทั่วถึง 

 

คณะกรรมการด าเนินงานประสานงานผู้ปกครองเครือข่าย  
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวพรทิพย์  อุดร           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   
          หน้ำที ่ ๑. ประสำนงำนกับผู้ปกครองเครือข่ำยและให้กำรรับรอง 



-๙- 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล              ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ                  
         นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ  
                  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ                      
                   นางสาวลักขณา  ภาคโภคี             ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
                   นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ           
หน้ำที่ ๑. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร 

                       สั่ง    ณ วนัที่  ๒๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการล าดับขั้นตอนการด าเนินการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ครั้งที่ ๒ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ๖   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 

วันอาทิตย์ที่   ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
................................................... 

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ,3 , ๖     ระหว่างเวลา  ๐7.3๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        ๐7.3๐ น.  -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณหอประชุม  
                                     อเนกประสงค์  
                                 -  ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ  กำรลง  
                                    ลำยมือชื่อและกำรแจกเอกสำรต่ำงๆให้ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรในห้องประชุมเท่ำนั้น   
                                 -  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน และครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน 
                                    ด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุมอเนกประสงค์รอจน 
                                    ผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จจึงปล่อยให้นักเรียนรับผู้ปกครองไปที่ห้องประชุมชั้น  
                                    เรียนที่ก ำหนด  ( เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ปล่อยนักเรียนก่อนผู้ปกครอง 
                                    ประชุมเสร็จ) 
        ๐๘.๓๐ น.  –  ผู้ปกครองรับชมกำรแสดงจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        ภำษำต่ำงประเทศ 
        ๐๙.๐๐ น.  –  พิธีเปิดกำรประชุม  
    -  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 

               –  แนะน ำคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
   -  ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุม่บริหำรต่ำงๆ 
       ๑๐.๓๐ น.  -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมชั้นเรียนตำมห้องที่ก ำหนด  ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
                      -  สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ปกครองด้วยกัน 

                                -  ชมเชยนักเรียนในห้องเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี   และแจ้งพฤติกรรมของนักเรียน 
                                   ให้ผู้ปกครองทรำบเป็นรำยบุคคล  
                                -  หำกนักเรียนคนใดมีปัญหำอำจไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรก ำหนด แนะน ำให้ 
                                   ไปพบกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                                -  แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองที่ค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ให้ผู้ปกครองด ำเนินกำรติดต่อ 
                                   ทีก่ลุ่มบริหำรงบประมำณและแผน  
                                -  ติดตำมนักเรียนที่ไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในวันที่ ๓-๔ ธันวำคม 
                                   พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งต้องน ำมำพบให้ครบทุกคน เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 , ๔, ๕     ระหว่างเวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
                   ๑๒.๐๐ น.  -   ครูที่ปรึกษำรับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์    
                                -  ประชำสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมหอประชุม ๘๔ พรรษำ  กำรลง  
                                   ลำยมือชื่อและกำรแจกเอกสำรต่ำงๆให้ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรในห้องประชุมเท่ำนั้น  
                                -  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลประชุมชี้แจงนักเรียน และครูที่ปรึกษำทุกห้องเรียน 
                                   ด ำเนินกำรประชุมและควบคุมนักเรียนให้อยู่ในหอประชุมอเนกประสงค์รอจน 

 
 



-๒- 
                                   ผู้ปกครองประชุมแล้วเสร็จจึงปล่อยให้นักเรียนรับผู้ปกครองไปที่ห้องประชุมชั้น  
                                   เรียนที่ก ำหนด  ( เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ปล่อยนักเรียนก่อนผู้ปกครอง     
                                   ประชุมเสร็จ)  
        ๑๒.๓๐ น.  -  ผู้ปกครองรับชมกำรแสดงจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        ภำษำต่ำงประเทศ 
                     ๑๓.๐๐ น.  –  พิธีรับประกำศนียบัตรผลกำรเรียนนักเรียนยอดเยี่ยม 

               -  แนะน ำคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
            -  ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงผู้ปกครองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ่มบริหำรต่ำงๆ 
       ๑๔.๓๐ น.  -  ผู้ปกครองเข้ำร่วมประชุมชั้นเรียนตำมห้องที่ก ำหนด  ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรดังนี้  
                      -  สร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ปกครองด้วยกัน 

                                -  ชมเชยนักเรียนในห้องเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี   และแจ้งพฤติกรรมของนักเรียน 
                                   ให้ผู้ปกครองทรำบเป็นรำยบุคคล  
                                -  หำกนักเรียนคนใดมีปัญหำอำจไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรก ำหนด   แนะน ำให้ 
                                   ไปพบกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                                -  แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองที่ค้ำงช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ให้ผู้ปกครองด ำเนินกำรติดต่อ 
                                   ที่กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผน  
                                -  ติดตำมนักเรียนที่ไม่น ำผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียนในวันที่ ๓-๔ ธันวำคม  
                                   พ.ศ. ๒๕๖2  ซึ่งต้องน ำมำพบให้ครบทุกคน  เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนต่อไป 

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

 
หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


