ที่ ศธ 04231.14/638

โรงเรียนวัดราชบพิธ
3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
8 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04231.14/542 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองตามโครงการ
“สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตามที่ โรงเรี ย นวั ด ราชบพิ ธ ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ป กครองตามโครงการ “สื่ อ สั ม พั น ธ์ บ้ า น
และโรงเรียน” ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจาก
ในวันดังกล่าว จะมีการจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ครั้งใหญ่ที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร การพบปะผู้คนจานวนมาก และการไม่สะดวกในการเดินทาง โรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยน
วันประชุมจากวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เป็นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
- ระดับชั้น ม.1, 2 และ 3 ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.4, 5 และ 6 ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในการเข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา ดังกล่าว เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางหรือจอดยานพาหนะ ขอความกรุณาใช้บริการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่) หรือรถโดยสารประจาทาง และ
โรงเรียนคงดาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. มีจุดคัดกรอง ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางขึ้นอาคาร 1
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
4. ทาความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่าง ประตูระบายอากาศ
5. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หายใจ เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ
อยู่ในช่วงกักกัน ให้แจ้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศรายุทธ รัตนปัญญา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ

กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 0-2226-3071-2 ต่อ 104
โทรสาร 0-2622-3342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบตอบรับ
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................เป็นผู้ปกครอง
ด.ช./นาย....................................................นักเรียนชั้น ม...../..... เลขที่ ...... ได้รับทราบหนังสือโรงเรีย นวัดราชบพิธ
ที่ ศธ 04231.14/638 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองตามโครงการ “สื่อสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว
ลงชื่อ.........................................................................ผูป้ กครอง
(.........................................................................)

กำหนดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงกำร “สื่อสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน”
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ หอประชุมวำสนะมหำเถระ ชั้น 3 โรงเรียนวัดรำชบพิธ
***************************
 - ระดับชั้น ม.1, 2 และ 3 ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
 - ระดับชั้น ม.4, 5 และ 6 ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.
กำหนดกำร ในวันอำทิตย์ที่ 27 กันยำยน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ,2 และ 3
08.30 – 09.00 น. – ผู้ปกครองลงทะเบียนบริเวณหน้าหอประชุมวาสนะมหาเถระ ชั้น 3
09.00 – 09.20 น. - นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กล่าวต้อนรับ
09.20 – 10.20 น. - นายศิริ สุงคาสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธพบผู้ปกครอง
10.20 – 10.30 น. - นายสมถวิล ผาเจริญ รักษาการรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพบผู้ปกครอง
10.30 – 11.00 น. - กลุม่ บริหารวิชาการพบผู้ปกครอง
11.00 – 12.00 น. - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาในห้องเรียนที่จัดไว้ ตามตารางที่กาหนด
- รับทราบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และข้อมูลความประพฤติ
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ,5 และ 6
13.00 – 13.30 น. – ผู้ปกครองลงทะเบียนบริเวณหน้าหอประชุมวาสนะมหาเถระ ชั้น 3
13.30 – 13.50 น. - นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กล่าวต้อนรับ
13.50 – 14.50 น. - นายศิริ สุงคาสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิธพบผู้ปกครอง
14.50 – 15.00 น. - นายสมถวิล ผาเจริญ รักษาการรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพบผู้ปกครอง
15.00 – 15.30 น. - กลุ่มบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง
15.30 – 16.30 น. - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาในห้องเรียนที่จัดไว้ ตามตารางที่กาหนด
- รับทราบผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และข้อมูลความประพฤติ
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
รอบ
วันอำทิตย์ที่ 27 กันยำยน 2563
เวลำ 08.30 – 12.00 น.

วันอำทิตย์ที่ 27 กันยำยน 2563
เวลำ 13.00-16.30 น.

ระดับ
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ตำรำงกำรพบครูที่ปรึกษำ
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143 144 246 247 248
227 226 711 315 316
347 421 721 317 318
226 228 142 -

