คำสั่งโรงเรียนรำชวินติ บำงเขน
ที่ ๑๘๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
………………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้กำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อเป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรียน ในกำรส่งเสริมพัฒนำ ป้องกัน และแก้ปัญหำพฤติกรรม
นักเรียน ให้เครือข่ำยผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษำเพื่อรับทรำบพฤติกรรม และคะแนนเก็บระหว่ำงภำคเรียนโดย
โรงเรียนกำหนดให้แต่ละระดับชั้นเข้ำร่วมประชุม ตำมวันและเวลำ ดังนี้
วันพฤหัสดีที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ทั้งนี้เพื่อให้กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบ
กับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นำยชำย
จันทร์งำม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิติกร
ระดม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
กรรมกำร
๔. นำงฐิติรตั น์
อร่ำมพงษ์
กรรมกำร
๕. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตำม กรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

-๒๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำร
๔. นำยนพดล
เชิงศิริ
กรรมกำร
๕. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๖. นำยสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
กรรมกำร
๗. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๘. นำยณัฐพล
วงศ์ฟู
กรรมกำร
๙. นำงสุกัญญำ
ปำติสัตย์
กรรมกำร
๑๐. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๑๑. ว่ำที่ ร.ต วันดี
สร้ำงนำนอก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำหนดรูปแบบขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
๒. จัดเตรียมบัญชีรำยชือ่ นักเรียนแต่ละห้องเรียนในกำรลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียนเป็นรำยบุคคล
ให้ครูที่ปรึกษำแจ้งผลกำรเรียนและรำยงำนพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล
๔. สรุปรำยงำนข้อมูลผูป้ กครองที่มำประชุมเสนอฝ่ำยบริหำร
๕. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมให้เกิดควำมเรียบร้อย
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

๑/๑
๑/๒
๑/๓
๑/๔
๑/๕
๑/๖
๑/๗

๑๔๗
๑๔๘
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

นำงมัณฑนำ ฟักขำว
นำงสุธำดำ ศิรกิ ุล
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล
นำงขนิษฐำ แปงมูล
นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
นำงสำวจุฑำรัตน์ ทองเหลือง
นำงวรรณธิวำ ประดับลำย
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
นำยนพดล เชิงศิริ
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ

-๓วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

๒/๑
๒/๒
๒/๓
๒/๔
๒/๕
๒/๖
๒/๗
๒/๘

๑๔๓
๑๔๔
๑๔๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำยพงศ์นที คงถำวร
นำงรัถญำ คำแพง
นำงจิตติญำ กล่อมเจ็ก
นำงนิลวรรณ กองเงิน
นำงสำววนำภรณ์ มีโถ

นำงสำวกำนต์ธรี ำ บำงเขียว
นำงสำวจัทร์ทพิ ย์ ทวีสนิ ธิสุทธิ์
นำงฐิติรตั น์ อร่ำมพงษ์
นำงศิโรรัตน์ เรืองคง
นำงสังวำลย์ ยรรยงค์
นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นำงสำววรรนิศำ เสนำบุตร
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
นำงสุพร ตรุษสำท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

๓/๑
๓/๒
๓/๓
๓/๔
๓/๕
๓/๖
๓/๗
๓/๘

๑๔๕
๑๔๖
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

นำงรพีพรรณ กรุณำพิทกั ษ์
นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
ว่ำที่ ร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก
นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
นำยสมชำย กรุณำพิทกั ษ์
นำงศิริรตั น์ บุญสนอง

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำงสำวรวิพร พรมไชย
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำยอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์
นำงสำวนูรดี ำ มะลี
นำยพงศธร อำรีพันธุ์
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย
นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์

วันศุกร์ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

๔/๑
๔/๒
๔/๓
๔/๔
๔/๕
๔/๖
๔/๗
๔/๘
๔/๙

๓๓๑
๓๓๙
๒๖๘
๒๖๗
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๑๖๖

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
นำงสำวดวงพร ปรำบคช
นำงสุกรำนต์ มหำสำรินันทน์
นำยเสน่ห์ ธิอำจำรย์
นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
นำงพนิดำ สำระรักษ์
นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง
นำยณฐภณ สิริอิสรำ
นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำงณัฐชยำ จิตมำศ
นำงสำวศิริรัตน์ ธรรมำ

นำยณัฐพล วงศ์ฟู
นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ
นำยอนิวัตติ์ เปล่งผิว
นำงสำวลวิตรำ วรวำท
นำงภำวนำ จึงตระกูล
นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี
นำยไตรภพ สุทธกุล

-๔วันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

๕/๑
๕/๒
๕/๓
๕/๔
๕/๕
๕/๖
๕/๗
๕/๘
๕/๙

๓๓๘
๓๓๒
๒๕๗
๒๕๖
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ
นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
นำยธีรณ์ จันทิภำณุวัฒน์

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำงสำวนันทวัน เชิงหอม
นำยอนุรักษ์ สวัสดี
นำยรชฏ เจริญวิริยะภำพ
นำยอนันต์ เชื้อชีลอง
นำงสำวจุติกำญจน์ สุวรรณธำดำ
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
นำยพลวัฒน์ มั่งมี

วันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ห้อง

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑

๖/๑
๖/๒
๖/๓
๖/๔
๖/๕
๖/๖
๖/๗
๖/๘

๓๓๔
๒๓๗
๒๓๘
๓๓๓
๒๔๗
๒๔๘
๑๒๑๖

นำยนิติกร ระดม
นำงนิตยำ ปัญจำกุล
นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ
นำยปิยะ พันชนะ
นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
นำงจุติพร เมฆบุตร
นำยนคร ชูสอนสำย

กำรงำน๑

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒

นำงวิริสำ ปัญญะโส
นำงสำวไพริน โสดำ

นำงเบญจมำศ อินทรชิต
นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก

นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
นำยจำรุพงศ์ กวำงษี
นำงญำณิศำ จันทะแจ่ม

หน้าที่ ๑. ดำเนินกำรประชุมผูป้ กครองนักเรียน
๒. ดูแลควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบของห้องเรียนที่ใช้ประชุม
๓. แจกเอกสำรและชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมฝ่ายสถานที่
๑. นำยฉัตรชัย
๒. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
๓. นำงสำวจตุรพร
๔. นำงสำวพิสมัย
๕. นำยณัฐพล

พำสนยงภิญโญ
พรสว่ำงกุล
มำลำรัตน์
ดวงพิมำย
วงศ์ฟู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๕๖. นำงสำวนภำเพ็ญ
๗. นำยไตรภพ
๘. นำยชัยวัฒน์
๙. ว่ำที่ ร.ต.วันดี

ภูหำด
สุทธกุล
ทองสอำด
สร้ำงนำนอก

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่สำหรับกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting)
๒. ประสำนงำนกับครูทปี่ รึกษำในกำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
๓. ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๑. นำยจำรุพงศ์
๒. นำยณัฐพล
๓. นำงสำวสุภำวิณี

กวำงษี
วงศ์ฟู
แทนหอม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. นำงสำวศศิภำ

จึงมีผลบุญ

กรรมกำร

๕. นำงสำวณัฐกำนต์

ณัฐพูลวัฒน์

กรรมกำร

๖. นำงสำวสุกัญจนำ

ขำตำ

กรรมกำร

๗. นำงสำวกัลยำ

เพชรศิลำ

กรรมกำร

๘. นำยนพนนท์

ทรรทรำนนท์

กรรมกำร

๙. นำงสำวศิริฉัตร

คงทน

กรรมกำร

๑๐. คณะกรรมกำรนักเรียน
๑๑. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
หน้าที่ ๑. ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มำประชุมทุกระดับชั้น
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย

หน้าที่

๑. ว่ำที่ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ร.ต.วันดี
สร้ำงนำนอก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
๔. นักกำรภำรโรง/ยำม
กรรมกำร
๕. นักศึกษำวิชำทหำร
กรรมกำร
๖. ลูกเสือ- เนตรนำรี กองร้อยพิเศษ
กรรมกำร
๗. นำยธีรณ์
จันทิภำณุวัฒน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑. จัดเตรียมป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถผู้ปกครองให้พร้อม
ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

-๖๒. จัดเตรียมนักศึกษำวิชำทหำร ลูกเสือ – เนตรนำรีกองร้อยพิเศษ
เป็นเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลกำรจอดรถผู้ปกครองนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
๔. นักเรียนโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยนพดล
เชิงศิริ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. บันทึกภำพ VDO กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting)
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. ว่ำที่ ร.ต.วันดี
สร้ำงนำนอก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณัฐพล
วงศ์ฟู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกัญญำ
ปำติสัตย์
กรรมกำร
๔. นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมกำร
๕. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting)
๒. วิเครำะห์ สรุปผล และแปลผล
๓. รำยงำนกำรประเมินกำรประชุมชั้นเรียน เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นำยชำย จันทร์งำม )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

