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คําส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ท่ี  16 / 2562 

เรื่อง  แต#งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู+ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 
ภาคเรียนท่ี 2 ป<การศึกษา 2561 

----------------------------------------------------------- 
 ด�วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดประชุมผู�ปกครองของนักเรียน (Classroom 

Meeting) เพ่ือให�ครู ผู�ปกครองและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีใกล�ชิดกัน เกิดความร;วมมือในการดูแลช;วยเหลือ
นักเรียน และเป<นการสร�างเครือข;ายผู�ปกครองนักเรียนในการดูแลช;วยเหลือนักเรียนอย;างเป<นองค=รวม            
ดังนั้นโรงเรียนกําหนดประชุมในวันอาทิตย=ท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นรอบแรกเวลา 
08.30 – 10.00 น. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอบท่ีสองเวลา 10.00 – 11.30 น. เพ่ือให�การประชุมเป<นไปด�วย
ความเรียบร�อย อาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี 39 วรรคแรกแห;งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ;งส;วนราชการ และมาตรท่ี 27 (1)  แห;งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต;งต้ังคณะกรรมการครูและบุคลากรปฏิบัติ หน�าท่ี
ดําเนินงานดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด+วย  
1.1  นายสันต=ธวัช ศรีคําแท�    ประธานกรรมการ 
1.2  ว;าท่ีร�อยตรี ญาณพัฒน= ศิริปRติสานต์ิ   กรรมการ 
1.3  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน=   กรรมการ 
1.4  นายเกตุ  โพธิ์น�อย      กรรมการ 
1.5  นายสันทัศน=  น�อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

หน+าท่ี  อํานวยความสะดวกให�คําแนะนําปรึกษาให�การประชุมผู�ปกครองดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย 

  2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด+วย  
2.1 คณะกรรมการดําเนินงาน  

2.1.1 นายสันทัศน=  น�อยเพ็ง    ประธานกรรมการ  
2.1.2 นางสาวปณยา  แพร;เจริญวัฒนา   รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
2.1.4 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง  กรรมการ 
2.1.5 นางสาวนริศรา  กาวิโย   กรรมการ 
2.1.6 นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
2.1.7 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน=   กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 
2.1.8 นางสาวจิราภรณ=  แก�วเมือง   กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 
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หน+าท่ี  1. วางแผน กําหนดข้ันตอน สถานท่ีและบุคลากร การดําเนินการจัดประชุมผู�ปกครอง      
    นักเรียน (classroom Meeting) 

2. ให�คําแนะนํา ข�อเสนอแนะ ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานให�เป<นไปด�วยความเรียบร�อย        
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู�อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
4. เตรียมรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 สําหรับลงทะเบียน  
5. เตรียมปXายแนะนําหน�าห�อง  
6. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย  

 
3. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประชุมผู+ปกครอง  

3.1 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.1  
1. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร   ประธานกรรมการ  
2. นางนฤมล   มุสิเกตุ    กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

  ม.1/1 
นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมการ 

171 
นายกิตติคุณ จันทะโมคา กรรมการ 

ม.1/2 
นายจาตุรนต= มหากนก กรรมการ 

172 
นางสาวอริสา บุตรดามา กรรมการ 

ม.1/3 
นางจิดาภา สุริยันต= กรรมการ 

173 
นางสาวกาญจนา กรีธาธร กรรมการ 

ม.1/4 
นายสุภวัชร ชาติการุณ กรรมการ 

174 
นายจีรพงศ= เกิดธูป กรรมการ 

ม.1/5 
นางวันทนา แดงประเสริฐกุล กรรมการ 

175 
นายภัทรพงศ= นาสะอ�าน กรรมการ 

ม.1/6 
นางสาวปราณี พรมต๊ิบ กรรมการ 

161 
นายสมพร ชัยวงษ= กรรมการ 

ม.1/7 
นางสาวธารทิพย= เขินคํา กรรมการ 

162 
นายไพฑูรย= โพธิ์พยัคฆ= กรรมการ 

ม.1/8 
นางนฤมล มุสิเกตุ กรรมการ 

163 
นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดํา กรรมการ 

ม.1/9 
นางสาวอําไพ พาโคกทม กรรมการ 

164 นางวิไลพร สังข=แก�ว กรรมการ 

นายสุรพล กาญจนเวโรจน= กรรมการ 

ม.1/10 
นางสาวจัตตารีย= เดชเจริญ กรรมการ 

153 
นางสาวสุธิดา ไชยโย กรรมการ 
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3.2 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.2  
1. นางสาวศิริลักษณ=  เพ็งถมยา   ประธานกรรมการ  
2. นายสมชาติ  แจ�งกระจ;าง   กรรมการและเลขานุการ  

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

 ม.2/1 
นางสาวศิริลักษณ= เพ็งถมยา กรรมการ 

224 
นางสาวยุวดี เสือใหญ; กรรมการ 

ม.2/2 
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย= กรรมการ 

231 นายพีรพงษ= ดาระกะมาศ กรรมการ 

นางสาวสุวนันท= แปXนพัฒน= กรรมการ 

ม.2/3 
นางสาวรัตนานุสรณ= ครองศักด์ิ กรรมการ 

232 
นายปRยพฤฒิ จิธานนธ= กรรมการ 

ม.2/4 
นายอัครวัฒน= ยอแสง กรรมการ 

233 
นางสาวลลิตา แขกรัมย= กรรมการ 

ม.2/5 
นางสาวสิริรัตน= รักพงษ= กรรมการ 

234 
นางกัลยา ม;วงม่ัน กรรมการ 

ม.2/6 
นายสมชาติ แจ�งกระจ;าง กรรมการ 

241 
นายทรงพรต เชื้อภักดี กรรมการ 

ม.2/7 
นางสาวปณยา แพร;เจริญวัฒนา กรรมการ 

242 
นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม กรรมการ 

ม.2/8 
นางสาววิชชุดา สมจิตร กรรมการ 

243 
นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์ กรรมการ 

ม.2/9 
นายประชาธิป ใจกล�า กรรมการ 

244 
นางสาววรางคณา ชาวน;าน กรรมการ 

ม.2/10 
นางสาวศุภร แซ;ลู; กรรมการ 

154 
นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

3.3 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.3  
1. นางสาวเนาวรัตน= อินทวงษ= ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเจนจิรา สรสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

ม.3/1 
นายภูมินทร= เกิดศรี กรรมการ 

341 
นางสาวชุติภรณ= ทัศนกิจ กรรมการ 

ม.3/2 
นางปราณี วีระหงส= กรรมการ 

342 
นางสาวกนกนาถ แซ;ตั้น กรรมการ 

ม.3/3 
นายสมชาย คงเสน;ห= กรรมการ 

343 
นางสาวอาภาภรณ= ก�อนสี กรรมการ 

ม.3/4 
นางสาวนิตติยา แก�วนก กรรมการ 

344 
นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ กรรมการ 

ม.3/5 
นางสาวเนาวรัตน= อินทวงษ= กรรมการ 

345 
นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล กรรมการ 

ม.3/6 
นางสาวพัชรินทร= สายสังข= กรรมการ 

346 
นางสาวมินทร=ตรา วิชาสวัสด์ิ กรรมการ 

ม.3/7 
นางสาวอัจฉรา   ทองทา กรรมการ 

347 นางจิราภรณ= วราชุน กรรมการ 

นายณภัทร คชรัตน= กรรมการ 

ม.3/8 
นางสาวนัดธิดา นวลศรี กรรมการ 

348 
นางขันทอง ทองน�อย กรรมการ 

ม.3/9 
นายอํานาจ สิงห=ทอง กรรมการ 

336 
นางสาวเจนจิรา สรสวัสด์ิ กรรมการ 

ม.3/10 
นางสาวเพียงยิหวา เผ;าโพนทอง กรรมการ 

155 
นายพัศพงศ= จิรพัฒนพงศ= กรรมการ 
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3.4 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.4  
1. นายนวเรศ  เสนคุ�ม   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวปาวรีย=  ขาวสมบูรณ=  กรรมการและเลขานุการ  

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

 ม.4/1 
นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย= กรรมการ 

171 
นายนวเรศ เสนคุ�ม กรรมการ 

ม.4/2 
นางสาววันทนา กิติทรัพย=กาญจนา กรรมการ 

172 
นางพวงเพ็ญ เตaะขันหมาก กรรมการ 

ม.4/3 
นายคมสัณห= จันสอน กรรมการ 

173 
นางสาวเบญจมาภรณ= บุนนาค กรรมการ 

ม.4/4 
นางสาวศศิธร นานไธสง กรรมการ 

174 
นางสาวสุภาลัย สายคําภา กรรมการ 

ม.4/5 
นางศรัญย=รัชต= แก�ววิมล กรรมการ 

175 
นางอมรรัตน= มาฬมงคล กรรมการ 

ม.4/6 
นางสาวแรกรัก บุญอยู; กรรมการ 

164 
นางสาวขวัญจิตร   ชนะสิทธิ์ กรรมการ 

ม.4/7 
นายทองฉัตร ไรนุ;น กรรมการ 

163 
นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 

ม.4/8 
นางสาวสิวล ี บุญวัฒน= กรรมการ 

166 
นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง กรรมการ 

ม.4/9 
นางสาวตวงศรณ= องอาจ กรรมการ 

162 
นายสัญชัย วัชรพรรณ กรรมการ 

ม.4/10 
นางสาวปาวรีย= ขาวสมบูรณ=  กรรมการ 

161 
นายปณีต   จิตต=นุกุลศิริ กรรมการ 
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3.5 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.5  
1.  นางสาวภาพิมล  ฐานะ   ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวศันสนีย=  พันธ=เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

ม.5/1 
นายรุ;งโรจน= สมนิล กรรมการ 

224 
นายไกรสร หม�อแหละ กรรมการ 

ม.5/2 
นางสาวกิฒยาภรณ= กองโฮม กรรมการ 

231 
นางสาววิภาดา คล�ายนิ่ม กรรมการ 

ม.5/3 
นางศันสนีย= พันธ=เรือง กรรมการ 

232 
นายอภิวิชญ= สิริสุกัลย=กุล กรรมการ 

ม.5/4 
นางสาวสุภาพร งาเฉลา กรรมการ 

233 
นางมาลิน จันทร=แสง กรรมการ 

ม.5/5 
นางสาวสุจิตรา อยู;เย็น กรรมการ 

234 
นางจุฑารัตน= ภัทรกรธนกิจ กรรมการ 

ม.5/6 
นางสาววิชุดา บุญเทียม กรรมการ 

241 
นางสาวพสัตราภรณ= แย�มกาญจนวฒัน= กรรมการ 

ม.5/7 
นางสาวอารีรัตน= แคล;วคล;อง กรรมการ 

242 
นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน= กรรมการ 

ม.5/8 
นางสาวภาพิมล ฐานะ กรรมการ 

243 
นางสาวฟารีดะ โตaะเลaะ กรรมการ 

ม.5/9 
นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ= ณ อยุธยา กรรมการ 

244 
นางสาวจีรพร วงษ=ขันธ= กรรมการ 

ม.5/10 
นางสาวจันทมาศ บัวจันทร= กรรมการ 

153 
นายเลอพงศ= จันสีนาก กรรมการ 

ม.5/11 
นางสาวชเนตตี เมืองมูล กรรมการ 

141 
จ.ส.อ.ธนวิทย= วิกระยิน กรรมการ 
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3.6 คณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ช้ัน ม.6  
1. นางสาวธัญมน  ปRยะพงศ=ศิริ ประธานกรรมการ  
2. นางสาววิชุตา  อินไผ;  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ัน รายช่ือครูท่ีปรึกษา ตําแหน#ง ห+อง 

ม.6/1 
นางสาวอุบล บุญชู กรรมการ 

341 
นายอนันต= สุโพธิ์ กรรมการ 

ม.6/2 
นายเรวัตต= นกสว;าง กรรมการ 

342 
นายมิติ โอชสานนท= กรรมการ 

ม.6/3 
นางสาวอรุณลักษณ= ม่ันสวาทะไพบูลย= กรรมการ 

343 
นายมาโนชญ= มูลทรัพย= กรรมการ 

ม.6/4 
นางสาวศากุน เทียนทอง กรรมการ 

344 
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ= กรรมการ 

ม.6/5 
นางสาวนาถพร มูลจันทร= กรรมการ 

345 
นายปรมินทร= เสมอภพ กรรมการ 

ม.6/6 
นางสาวปารวี วงศ=ปeดแก�ว กรรมการ 

346 
นางพรทิพย= กองจินดา กรรมการ 

ม.6/7 
นางสาวธัญญาลักษณ= มีวงษ= กรรมการ 

347 
นายเจนภพ มณีพงษ= กรรมการ 

ม.6/8 
นางสาวธัญมน ปRยะพงศ=สิริ กรรมการ 

348 
นางสาวอรทัย จันทรังษี กรรมการ 

ม.6/9 
นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี กรรมการ 

336 
นางสาวนฤมล เจริญนาวี กรรมการ 

ม.6/10 
นางอุไรรัตน= วงศ=นวชาต กรรมการ 

335 นายเกตุ โพธิ์น�อย กรรมการ 
นายวรกุล นนทรักส= กรรมการ 

ม.6/11 
นางสาววิชุตา อินไผ; กรรมการ 

151 
นางสาวลักขณา อ;อนฤทธิ์ กรรมการ 

 
หน+าท่ี  1. เตรียมรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 สําหรับรับลงทะเบียน  

2. รับลงทะเบียน วันอาทิตย=ท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามห�องเรียนท่ีกําหนด  
3. นํารายชื่อผู�ปกครองท่ีลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท=มือถือของผู�ปกครองและข�อมูลความเก่ียวข�อง  
   กับนักเรียน (บิดา,มารดา,ลุง,ปXา ฯลฯ) สรุปส;งรองผู�อํานวยการกลุ;มบริหารวิชาการ  
4. ประชุมกับผู�ปกครองนักเรียนในชั้นเรียนและให�คําปรึกษาเป<นรายบุคคล  
5. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการจัดทําใบบันทึกผลการตัดคะแนนนักเรยีน  
4.1ว;าท่ีร�อยตรี ญาณพัฒน= ศิริปRติสานต์ิ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางจิราภรณ=   วราชุน    รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวเนาวรัตน=  อินทวงษ=   กรรมการ 
4.4 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    กรรมการ  
4.5 นางสาวศิริลักษณ=  เพ็งถมยา    กรรมการ  
4.6 นางสาวเนาวรัตน=  อินทวงษ=   กรรมการ 
4.7 นายนวเรศ  เสนคุ�ม    กรรมการ 
4.8 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
4.9 นางสาวธัญมน  ปRยะพงศ=สิริ   กรรมการ 
4.10 นายธิติ  ดํารงคงชื่น    กรรมการและเลขานุการ 
4.11 นางสาววรางคณา  ชาวน;าน    กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 
4.12 นายชยกฤต  คําเมืองคุณ    กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 

หน+าท่ี  1. เตรียมใบบันทึกผลการตัดคะแนนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 สําหรับรับลงทะเบียน  
2. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร 

5.1 นางสาวเนาวรัตน=  อินทวงษ=   ประธานกรรมการ  
5.2 นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
5.3 นายธนวิทย=  วิกระยิน    กรรมการ 
5.4 นายวิรัตน=  เปลี่ยมไธสง   กรรมการ 
5.5 นางสาวอัจฉราภรณ=  เมืองโคตร   กรรมการ 
5.6 นายวิเชียร  สังขพงษ=     กรรมการ 
5.7 นายอดุลย=  พุทธขันธ=     กรรมการ 
5.8 นายสมทรง  ศุขะเนตร    กรรมการ 
5.9 นายทิวา  ขุนประเสริฐ   กรรมการ 
5.10 นายสมคิด  สง;างาม    กรรมการ 
5.11 นายวินัย  ออกแมน     กรรมการ 
5.12 นายยงยุทธ  สุขสําราญ   กรรมการ 
5.13 นายประภาส  โตยิ่ง    กรรมการ 
5.14 นายวีระชัย  น้ําพระหัส   กรรมการ 
5.15 นายคํานึง  อาสูนท=    กรรมการ 
5.16 นายบุญทัน  แดงสะอาด   กรรมการ 
5.17 นายธวัช  สังขพงษ=    กรรมการ 
5.18 นายชัยวุฒิ  สังขพงษ=   กรรมการ 
5.19 นายชยกฤต  คําเมืองคุณ    กรรมการและเลขานุการ 
5.20 นายธิติ  ดํารงคงชื่น    กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 
5.21 นางสาววรางคณา  ชาวน;าน    กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ 

หน+าท่ี  1. ต�อนรับและอํานวยความสะดวกแก;ผู�ปกครองและนักเรียนท่ีมาประชุม 
2. ดูแลความเรียบร�อยและความเป<นระเบียบของนักเรียนท่ีมาประชุม 
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3. จัดระบบการจราจรและกํากับดูแลยาม นักการ ภารโรง ท่ีดูแลความเรียบร�อยการจราจร 
4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
6. คณะกรรมการฝGายสถานท่ี  

6.1 นายเกตุ  โพธิ์น�อย    ประธานกรรมการ 
6.2 นางพวงเพ็ญ  เตaะขันหมาก   รองประธานกรรมการ 
6.3 นายประชาธิป  ใจกล�า   กรรมการ 
6.4 นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา   กรรมการ 
6.5 นายวิเชียร  สังขพงษ=    กรรมการ 
6.6 นายอดุลย=  พุทธขันธ=     กรรมการ 
6.7 นายสมทรง  ศุขะเนตร    กรรมการ 
6.8 นายทิวา  ขุนประเสริฐ   กรรมการ 
6.9 นายสมคิด  สง;างาม     กรรมการ 
6.10 นายวินัย  ออกแมน     กรรมการ 
6.11 นายคํานึง  อาสูนท=    กรรมการ 
6.12 นายบุญทัน  แดงสะอาด    กรรมการ 
6.13 นายยงยุทธ  สุขสําราญ    กรรมการ 
6.14 นายประภาส  โตยิ่ง    กรรมการ 
6.15 นายวีระชัย  น้ําพระหัส    กรรมการ 
6.16 นายธวัช  สังขพงษ=     กรรมการ 
6.17 นายชัยวุฒิ  สังขพงษ=    กรรมการ 
6.18 นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ 
6.19 นายภัทรพงศ=  นาสะอ�าน    กรรมการและเลขานุการ 

หน+าท่ี  1. จัดติดปXายแนะนําหน�าห�องโฮมรูม  
2. จัดโตaะเก�าอ้ีในการประชุมผู�ปกครองชั้นเรียนให�เพียงพอ ( ตามตารางท่ีกําหนด )  
3. จัดทําความสะอาดห�องและสิ่งแวดล�อมให�เรียบร�อยสวยงาม  
4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย  
 
7. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด+วย  

7.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน=   ประธานกรรมการ  
7.2 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร=   กรรมการ  
7.3 นายประทีป  ชุมพล    กรรมการ 
7.4 นางสาวจีรพร  วงษ=ขันธ=   กรรมการและเลขานุการ 

หน+าท่ี 1. จัดเตรียมใบค�างชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 
2. อํานวยความสะดวกด�านเบิกค;าใช�จ;ายท่ีได�รับอนุมัติจากผู�อํานวยการโรงเรียน และจัดทําบัญชี  
    รายจ;าย และค;าใช�จ;าย  
3. สรุปรายจ;ายในการดําเนินกิจกรรม  
4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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8. ฝGายโสตทัศนูปกรณJ / ภาพ / เสียง / แสง  
8.1 นางสาวพัสตราภรณ= แย�มกาญจนวัฒน=  ประธานกรรมการ  
8.2 นายอนันต=  สุโพธิ์     กรรมการ 
8.3 นายสมพร  ชัยวงษ=     กรรมการและเลขานุการ  

หน+าท่ี  1. ถ;ายภาพการประชุม ผู�ปกครอง ทุกระดับชั้น ท้ังภาคเช�า ภาคบ;าย และนําภาพถ;ายมาจัดวาง  
   ลงใน MS word จํานวน 5 แผ;น แผ;นละ 2 ภาพ ส;งท่ีฝlายประเมินผล  
2. เผยแพร;การประชุมในเว็บไซด=ของโรงเรียน  
3. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย  

 

9. ฝGายประเมินผล  
9.1 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน=   ประธานกรรมการ  
9.2 นางสาวนิตติยา  แก�วนก   กรรมการ 
9.3 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการและเลขานุการ  
9.4 นางสาววิภาดา  ศรีเชียงขวาง   กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ  
9.5 นางสาวจิราภรณ=  แก�วเมือง    กรรมการและผู�ช;วยเลขานุการ  

หน+าท่ี  1. จัดทําแบบประเมินการประชุม ให�สมาชิก กับเนื้อหาจากการประชุม  
2. สรุปผล ประเมินผล รายงานผลต;อผู�บริหารสถานศึกษา  
 
ท้ังนี้ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต;งต้ัง ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเอาใจใส; เพ่ือให�เกิดผลดีต;อทาง ราชการ

สืบไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  8  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
              

(นายสันต=ธวัช ศรีคําแท�) 
     ผู�อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ตารางห+องรับลงทะเบียนและพบครูท่ีปรึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต+น (เวลา 08.30 – 10.00 น.) 

ระดับช้ัน ห+อง ระดับช้ัน ห+อง ระดับช้ัน ห+อง 
ม.1/1 171 ม.2/1 224 ม.3/1 341 
ม.1/2 172 ม.2/2 231 ม.3/2 342 
ม.1/3 173 ม.2/3 232 ม.3/3 343 
ม.1/4 174 ม.2/4 233 ม.3/4 344 
ม.1/5 175 ม.2/5 234 ม.3/5 345 
ม.1/6 161 ม.2/6 241 ม.3/6 346 
ม.1/7 162 ม.2/7 242 ม.3/7 347 
ม.1/8 163 ม.2/8 243 ม.3/8 348 
ม.1/9 164 ม.2/9 244 ม.3/9 336 
ม.1/10 153 ม.2/10 154 ม.3/10 155 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เวลา 10.00 – 11.30 น.) 

ระดับช้ัน ห+อง ระดับช้ัน ห+อง ระดับช้ัน ห+อง 
ม.4/1 171 ม.5/1 224 ม.6/1 341 
ม.4/2 172 ม.5/2 231 ม.6/2 342 
ม.4/3 173 ม.5/3 232 ม.6/3 343 
ม.4/4 174 ม.5/4 233 ม.6/4 344 
ม.4/5 175 ม.5/5 234 ม.6/5 345 
ม.4/6 164 ม.5/6 241 ม.6/6 346 
ม.4/7 163 ม.5/7 242 ม.6/7 347 
ม.4/8 166 ม.5/8 243 ม.6/8 348 
ม.4/9 162 ม.5/9 244 ม.6/9 336 
ม.4/10 161 ม.5/10 153 ม.6/10 335 

  ม.5/11 141 ม.6/11 151 
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กําหนดการ ประชุมผู+ปกครองนักเรียน  (Classroom Meeting)  
ภาคเรียนท่ี 2 ป<การศึกษา 2561 

วันวันอาทิตยJท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
ช้ัน เวลา กําหนดการ 

ม.1-3 08.30 - 10.00 น. 

พบครูท่ีปรึกษา และเรื่องท่ีครูท่ีปรึกษาแจ�งผู�ปกครองมีดังนี้ 
1 แจ�งค�างชําระค;าใช�จ;ายบํารุงการศึกษา  
2 แจ�งความประพฤติของนักเรียนในภาพรวม 
3 พบนักเรียนรายบุคคลเฉพาะกลุ;มใกล�ชิด/กลุ;มเฝXาระวังด�านผลการเรียน 
ความประพฤติและอ่ืนๆ 
4.เรื่องอ่ืนๆ 

ม.4-6 10.00 - 11.30 น. 

พบครูท่ีปรึกษา และเรื่องท่ีครูท่ีปรึกษาแจ�งผู�ปกครองมีดังนี้ 
1 แจ�งค�างชําระค;าใช�จ;ายบํารุงการศึกษา  
2 แจ�งความประพฤติของนักเรียนในภาพรวม 
3 พบนักเรียนรายบุคคลเฉพาะกลุ;มใกล�ชิด/กลุ;มเฝXาระวังด�านผลการเรียน 
ความประพฤติและอ่ืนๆ 
4.เรื่องอ่ืนๆ 

 

 

 


