คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๘ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
………………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้กำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ในวันเสำร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบ
ครูที่ปรึกษำ รับทรำบพฤติกรรม และคะแนนเก็บระหว่ำงเรียนของนักเรียน ร่วมมือแก้ปัญหำ และพัฒนำนักเรียน
ให้มีควำมสำมำรถในทุกด้ำนกำหนดกิจกรรมแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ , ๒ , ๓
เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ , ๕ , ๖
ทั้งนี้เพื่อให้กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบ
กับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นำยชำย
จันทร์งำม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิติกร
ระดม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
กรรมกำร
๔. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
กรรมกำร
๕. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก กำกับ ติดตำม กรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

-๒๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนพดล
เชิงศิริ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
กรรมกำร
๔. นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
กรรมกำร
๖. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมกำร
๗. นำงสำวดวงพร
ปรำบคช
กรรมกำร
๘. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำร
๙. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
กรรมกำร
๑๐. นำงสุกัญญำ
ปำติสัตย์
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำหนดรูปแบบขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
๒. จัดทำและเตรียมเอกสำรบัญชีรำยชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนในกำรลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียนเป็นรำยบุคคล
ให้ครูที่ปรึกษำแจ้งผลกำรเรียนและรำยงำนพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล
๔. สรุปรำยงำนข้อมูลผู้ปกครองที่มำประชุมเสนอฝ่ำยบริหำร
๕. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมให้เกิดควำมเรียบร้อย
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

๑/๑
๑/๒
๑/๓
๑/๔
๑/๕
๑/๖
๑/๗
๑/๘

๑๔๓
๑๔๔
๒๓๒
๒๔๒
๒๕๑
๒๖๕
๒๕๒
๒๖๖

นำยพงศ์นที คงถำวร
นำงรัถญำ คำแพง
นำงฐิติรัตน์ อร่ำมพงษ์
นำงนิลวรรณ กองเงิน
นำงสังวำลย์ ยรรยงค์
นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นำงสุพร ตรุษสำท

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ
นำยสุรชัย วอปู
นำยสุโชติ โชติมัย
นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
นำยพีรยุทธ บรรเทำวงษ์
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด

-๓วันเสาร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

๒/๑
๒/๒
๒/๓
๒/๔
๒/๕
๒/๖
๒/๗
๒/๘

๑๔๕
๑๔๖
๑๔๙
๒๕๓
๑๔๑๐
๒๔๓
๒๓๓
๒๕๔

นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์
นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
นำยอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์
นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
นำยสมชำย กรุณำพิทักษ์
นำงศิริรัตน์ บุญสนอง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวสกุณำ วิเศษพงษ์
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำยกิติศักดิ์ บุญสุข
นำงสำวนูรีดำ มะลี
นำยพงศธร อำรีพันธุ์
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย
นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์

วันเสาร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

๓/๑
๓/๒
๓/๓
๓/๔
๓/๕
๓/๖
๓/๗
๓/๘

๑๔๗
๑๔๘
๒๔๔
๑๔๑๑
๒๓๔
๒๖๗
๒๕๕
๒๓๕

นำงมัณฑนำ ฟักขำว
นำงสุธำดำ ศิริกุล
นำงสำวจุติกำญจน์ สุวรรณธำดำ
นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
นำงขนิษฐำ แปงมูล
นำงญำณิศำ จันทะแจ่ม
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล
นำงวรรณธิวำ ประดับลำย

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
นำยธีรภัทร์ ไชยนุวัติ
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ
นำยนพดล เชิงศิริ

วันเสาร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

๔/๑
๔/๒
๔/๓
๔/๔
๔/๕
๔/๖
๔/๗
๔/๘
๔/๙

๓๓๘
๓๓๒
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๕๗
๒๔๑
๒๔๒

นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
นำงสำวดวงพร ปรำบคช
นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ
นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
นำงกัญญำรัตน์ สำรบูรณ์

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวนันทวัน เชิงหอม
นำยอนุรักษ์ สวัสดี
นำงสำววิลำวัลย์ รัตนคช
นำยอนันต์ เชื้อชีลอง
นำยอำชำนนท์ ทัพวัตร์
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
นำยทศพล แพรสุรินทร์

-๔วันเสาร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

๕/๑
๕/๒
๕/๓
๕/๔
๕/๕
๕/๖
๕/๗
๕/๘

๓๓๔
๒๔๕
๑๔๑๒
๓๓๓
๒๓๖
๒๖๘
๑๔๑๓
๒๔๖

นำงวิริสำ ปัญญะโส
นำงนิตยำ ปัญจำกุล
นำงเบญจมำศ อินทรชิต
นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ
นำยปิยะ พันชนะ
นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
นำงจุติพร เมฆบุตร
นำยนคร ชูสอนสำย

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวรัตนำ วันทำแก้ว
นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
นำยจำรุพงศ์ กวำงษี
นำยฤทธิพงศ์ พิมพำพันธ์

วันเสาร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

๖/๑
๖/๒
๖/๓
๖/๔
๖/๕
๖/๖
๖/๗
๖/๘
๖/๙

๓๓๙
๒๔๗
๒๕๖
๓๓๑
๒๓๗
๑๔๑๔
๒๓๘
๒๖๒
๒๔๘

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๑

นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
นำยเสน่ห์ ธิอำจำรย์
นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
นำงสำวเปรมจิต จันนุช
นำงพนิดำ สำระรักษ์
นำงสำวลวิตรำ วรวำท
นำงภำวนำ จึงตระกูล
นำยธีรณ์ จันทิภำนุวัฒน์

ครูทปี่ รึกษาคนที่ ๒

นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี
นำงสำวอภิญญำ เสมอใจ
นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ
นำงสำวสุธำสินี สุตะลัย
นำยณฐภณ สิริอิสรำ
นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
นำงสำวกุลยำ ชัยรัตน์

หน้าที่
๑. หน้าที่ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
๑.๑ ดำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของแต่ละห้องเรียน
๑.๒ ดำเนินกำรชี้แจงผู้ปกครองให้รับทรำบพฤติกรรม และคะแนนเก็บระหว่ำงภำคเรียนของนักเรียน
๑.๓ สรุปผลกำรประชุมผู้ปกครองของชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพื่อเสนอฝ่ำยบริหำร
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. หน้าที่ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
๒.๑ ลงชื่อรับเอกสำรลงทะเบียนนักเรียนที่กลุ่มบริหำรทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ , ๒ , ๓ เวลำ ๐๗.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ , ๕ , ๖ เวลำ ๑๒.๐๐ น.

-๕๒.๒ ต้อนรับผู้ปกครอง และรับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเข้ำประชุมพร้อมเชิญผู้ปกครอง
ขึ้นหอประชุมจักรินทร์สิรินธร ชั้น ๔ และแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนของนักเรียน บริเวณโรงอำหำร
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ
๒.๓ ดำเนินกำรแจกเอกสำร ทำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง
๒.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว
กรรมกำร
๔. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. รับเงินชำระเงินค่ำเทอมจำกผู้ปกครองที่จะมำชำระเงิน
๒. จัดส่ง รวบรวม และสรุปยอดเงินชำระค่ำเทอม
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุธำดำ
ศิริกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำร
๔. นำยพงศ์นที
คงถำวร
กรรมกำร
๕. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย แนะนำขั้นตอนในกำรลงทะเบียนและกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๒. เป็นพิธีกรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงขนิษฐำ
แปงมูล
กรรมกำร
๔. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมกำร
๕. นักกำรภำรโรง/แม่บ้ำนทุกคน
กรรมกำร
๖. นำงศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่นบริกำรผู้ปกครองนักเรียนให้พร้อมในวันประชุม
๒. จัดเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับคณะกรรมกำรให้วันประชุมผู้ปกครอง
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยงบประมำณในกำรเบิก – จ่ำยเงิน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๖๗. คณะกรรมฝ่ายสถานที่
๗.๑ งานอาคารสถานที่
๑. นำยฉัตรชัย

พำสนยงภิญโญ

ประธำนกรรมกำร

๒. นำยเสน่ห์

ธิอำจำรย์

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยนคร

ชูสอนสำย

กรรมกำร

๔. นำยอนันต์
๕. นำยพงศธร

พุ่มพันธ์วงศ์
อำรีพันธุ์

กรรมกำร
กรรมกำร

๖. นำยพีรยุทธ
๗. นำงสำวนวลละออ

บรรเทำวงษ์
เอี่ยมละออ

กรรมกำร
กรรมกำร

๘. นำงฝนทิพ
๙. นำงนิลวรรณ

สุขสุนทรีย์
กองเงิน

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๐. นำงสังวำลย์
๑๑. นำงภำวนำ

ยรรยงค์
จึงตระกูล

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๒. นักกำรภำรโรง/แม่บ้ำนทุกคน
๑๓. นำยธีรณ์
จันทิภำนุวัฒน์

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่สำหรับกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
๒. จัดโต๊ะ – เก้ำอี้ รับลงทะเบียนผู้ปกครอง ณ โรงอำหำร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ
๓. จัดทำป้ำยข้อควำมบนเวที
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๓
๔. ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗.๒ งานประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม
๑. นำงสำวลวิตรำ
วรวำท
๒. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
๓. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
๔. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
๕. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
๖. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๗๗. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
กรรมกำร
๘. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำร
๙. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๑๐. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประดับตกแต่งสถำนที่ สำหรับกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
๒. ประสำนงำนฝ่ำยสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑. นำงขนิษฐำ
แปงมูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรรณธิวำ
ประดับลำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
กรรมกำร
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
กรรมกำร
๖. นำงสำวพำนทอง
ชัยพิมพำ
กรรมกำร
๗. ประธำนนักเรียนทุกคณะสี/กรรมกำรนักเรียน
กรรมกำร
๘. นำงวิริสำ
ปัญญะโส
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. เตรียมนักเรียนต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
๒. อำนวยควำมสะดวก ประชำสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนกำรลงทะเบียน ขั้นตอนกำรประชุม
ณ สถำนที่ลงทะเบียน
๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นักกำรภำรโรง/ยำม
กรรมกำร
๔. นักศึกษำวิชำทหำร
กรรมกำร
๕. ลูกเสือ- เนตรนำรี กองร้อยพิเศษ
กรรมกำร
๖. นำยปิยะ
พันชนะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถผู้ปกครองให้พร้อม
ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๒. จัดเตรียมนักศึกษำวิชำทหำร คณะกรรมกำรนักเรียนลูกเสือ – เนตรนำรีกองร้อยพิเศษ
เป็นเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลกำรจอดรถผู้ปกครองนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๘-

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณัช
ธนภัทรทรำภรณ์
กรรมกำร
๓. นำยดรณ์
ติยะจันทร์
กรรมกำร
๔. นักเรียนโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. บันทึกภำพ VDO กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting)
๒. จัดเตรียมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำยนพดล
เชิงศิริ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรรณธิวำ
ประดับลำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกัญญำ
ปำติสัตย์
กรรมกำร
๔. นำงสำวพำนทอง
ชัยพิมพำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
๒. วิเครำะห์ สรุปผล และแปลผล
๓. รำยงำนกำรประเมินกำรประชุมชั้นเรียน เสนอฝ่ำยบริหำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นำยชำย จันทร์งำม )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กาหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๓
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
รับชมวีดีทัศน์แนะนะโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
พบฝ่ำยบริหำร
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พบครูที่ปรึกษำ

ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ , ๕ , ๖
เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ลงทะเบียน
รับชมวีดีทัศน์แนะนะโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
พบฝ่ำยบริหำร
เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
พบครูที่ปรึกษำ

