
 

 
ค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  133  / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

------------------------------------- 
 ด้วยตั้งแตว่ันที่  22 - 27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 โรงเรียนก าหนดเป็นสัปดาห์จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองเวลา  09.00 น.  -  12.00 น.  เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามมาตรา 
39  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้  ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน   
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ดร. มนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 

 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
 นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์   กรรมการ 
 นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน   กรรมการ 

  นายประจวบ  ชูวิทย์   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ก ากับ  ติดตามให้ค าปรึกษาเพ่ือกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นายประจวบ  ชูวิทย์   ประธานคณะท างาน 
  นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   รองประธานคณะท างาน 
  นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   คณะท างาน 

นายสิงข์  จีนพงษ์   คณะท างาน 
นายเชษฐา  กันนา   คณะท างาน 
นายบุญเกิด  เผือกใต้   คณะท างาน 
นายฉลวย  ลิ้นจี ่    คณะท างาน 
นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   คณะท างานและเลขานุการ 
นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   เพ่ือให้กิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครองด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.คณะกรรมการจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
นายประดิษฐ์  แสงศิลป์   หัวหน้าคณะท างาน 
นายชยันต์  ยุบล    คณะท างาน   
นายสิงข์  จีนพงษ์   คณะท างาน 
นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   คณะท างาน 
นายสัญชัย  ใบศรี   คณะท างาน 
นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   คณะท างาน 
นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   คณะท างาน 
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน 

/นายธรรมรัตน์... 



   
 
นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นายเอนก  อุ่นอุ้ย   คณะท างาน 
นักการภารโรง    คณะท างาน 

หน้าที ่  จัดสถานที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกและ
เกา้อ้ีส าหรับผู้มาร่วมงาน ประมาณ 600 ตัว  จัดโพรเดี้ยมหน้าเวท ี จัดสถานที่ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองที่
ห้องศูนย์สร้างสรรค์  จัดโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประมาณ 20 ชุด และดูแลความ
เรียบร้อยตามอาคารต่าง ๆ 

4.คณะกรรมการตกแต่งสถานที่ด้วยตัวอักษร  ประกอบด้วย 
 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   หัวหน้าคณะท างาน 

  นายอธิพันธ์  ชัยศรี   คณะท างาน 
 นายอ านวย  มีพยัคฆ์    คณะท างาน 
หน้าที ่ เขียน  ตัด  ติดตัวอักษร  ดังนี้ 

  บริเวณหน้าโรงเรียน ข้อความ 
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน 

  หน้าเวทีข้อความ 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

22 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 
      โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

หน้าห้องศูนย์สร้างสรรค์ 
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....... 

....... พฤษภาคม พ.ศ.  2560 
      โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

  *** ในเครื่องหมาย ..... ให้เปลี่ยนระดันชั้น และวันที่ให้ตรงกับ วันที่ประชุม 
5.คณะกรรมการจัดตกแต่งด้วยดอกไม้  ประกอบด้วย  

  นายประจวบ  ชูเชิด    หัวหน้าคณะท างาน 
นางสาวสายบัว  มูลทา   คณะท างาน 
นางจิดาภา  เข็มพล   คณะท างาน   
นางรวีวรรณ  สุขรอด    คณะท างาน 
คณะนักเรียน     คณะท างาน 

มีหน้าทีจ่ัดตกแต่งสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา  โต๊ะรับแขก โพรเดี้ยมบริเวณด้านหน้าเวทีและ 
บริเวณอ่ืน ๆ  ด้วยดอกไม้ ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร 

6. คณะกรรมการตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า  ประกอบด้วย 
  นางเยาวรัตน์  สุขโกษา   หัวหน้าคณะท างาน 
  นางประทีป  กองทอง     คณะท างาน 
  นางนิตยา  มั่งมี    คณะท างาน 
  นางชุติมา  สวนปลิก   คณะท างาน 
  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง    คณะท างาน 
  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี    คณะท างาน 
  นายสมบัติ  ประจุ    คณะท างาน 

/นางสาวบุษราภรณ์… 



   
 

 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง   คณะท างาน 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 
นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 
นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ  คณะท างาน 

 นักเรียน     คณะท างาน 
มีหน้าที ่1. จัดเตรียมผ้าส าหรับใช้ในการตกแต่งสถานที่ 

  2.จัดตกแต่งบริเวณเวที และบริเวณอ่ืน ๆ  ด้วยผ้าตามความเหมาะสมและเห็นสมควร  
7. คณะกรรมการตกแต่งสวนหย่อมและตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ     ประกอบด้วย 

  นายสมบัติ  ประจุ   หัวหน้าคณะท างาน 
  นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   คณะท างาน 

นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นายบุญฤทธิ์  อยู่คร   คณะท างาน 
นางจินตนา  อ่ิมพิทักษ์   คณะท างาน 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   คณะท างาน 
นักเรียน     คณะท างาน 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมไม้ประดับ  สวนหย่อม บริเวณเวที และบริเวณอ่ืน ๆ  ด้วยผ้าตามความ
เหมาะสมและเห็นสมควร 
 8.คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
  นางจิดาภา  เข็มพล   หัวหน้าคณะท างาน 
  นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน 

นางสาววิมลรัตน์  บุญคง    คณะท างาน 
นางสุภัทรา  พุฒกรณ์   คณะท างาน 
นางรุจิรา  คงคลัง   คณะท างาน 
นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะท างาน 

  นักเรียน     คณะท างาน 
หน้าที่  จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารว่างบริการส าหรับผู้ปกครองและคณะครู ที่มาร่วมงาน 

 9.คณะกรรมการพิธีการ  ประกอบด้วย 
  นายฉลวย     ลิ้นจี่   หัวหน้าคณะท างาน 

นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะท างาน 
นายบุญฤทธิ์  อยู่คร   คณะท างาน 

หน้าที่    เป็นพิธีกรด าเนินการ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
10.คณะกรรมการฝ่ายแสง – เสียง และ VDO ประกอบด้วย 

นางสาวสุภาพร  ปัญญา   หัวหน้าคณะท างาน 
นายชยันต์  ยุบล    คณะท างาน 
นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นายเอนก  อุ่นอุ้ย   คณะท างาน 
นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ   คณะท างาน 

/นายอัสนี… 
 



   
 
นายอัสนี  ยุบล                                  คณะท างาน                            
นายธวัชชัย   จีนวงษ ์                      คณะท างาน 
นักเรียน     คณะท างาน 

หน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ถ่าย VDO เก็บ
ภาพ 

11.คณะกรรมการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  นางประทีป  กองทอง   หัวหน้าคณะท างาน 

นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง   คณะท างาน 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะท างาน 

  นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 
นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  คณะท างาน 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 
นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ  คณะท างาน 

หน้าที ่ จัดเก็บภาพการจัดงานตามความเหมาะสม  แล้วส่งต่อที่ฝ่ายปกครอง 
 12.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  นายประจวบ  ชูวิทย์   หัวหน้าคณะท างาน 

นายสิงข์  จีนพงษ์   คณะท างาน 
นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   คณะท างาน 
นายอเนก  อุ่นอุ้ย   คณะท างาน 
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน 
นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   คณะท างาน 
นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน 
นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะท างาน 
นางสุภัทรา  พุฒกรณ์   คณะท างาน 
นายบุญญฤทธิ์  อยู่คร   คณะท างาน 
นายอ านวย  มีพยัคฆ์   คณะท างาน 

  นักศึกษาวิชาทหาร   คณะท างาน  
หน้าที่  รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม  จัดระบบการจราจรและการจอดรถ       

ให้มีความเรียบร้อยปลอดภัย        
 13.คณะกรรมการจัดท าเอกสารประชุมผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
  นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   หัวหน้าคณะท างาน 
  นางสาวสายบัว  มูลทา   คณะท างาน 

นางสาววิมลรัตน์  บุญคง   คณะท างาน   
  นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน 

นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะท างาน 
นางสุภัทรา  พุฒกรณ์   คณะท างาน 
นางรุจิรา  คงคลัง   คณะท างาน 
นางจารุวรรณ  พูลล้น   คณะท างาน 

หน้าที่  จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ปกครอง 
 



   
 

 14.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  นางประทีป  กองทอง   หัวหน้าคณะท างาน 
  นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง                      คณะท างาน 
  นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมณ์  คณะท างาน 
  นางนิตยา  มั่งมี    คณะท างาน 

นางชุลี  ครุธแก้ว    คณะท างาน 
  นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะท างาน 

นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา  คณะท างาน 
นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 

หน้าที ่ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และให้ค าแนะน าผู้ปกครอง 
15.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 

  นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   หัวหน้าคณะท างาน 
นางสาววิมลรัตน์  บุญคง   คณะท างาน   

  นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน 
นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะท างาน 
นางสุภัทรา  พุฒกรณ์   คณะท างาน 
นางรุจิรา  คงคลัง   คณะท างาน 
นางจารุวรรณ  พูลล้น   คณะท างาน 

หน้าที่  ประเมินผลการประชุมและรายงานการจัดกิจกรรม 
16.คณะกรรมการด าเนินการประชุมประจ าชั้นเรียน  ประกอบด้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 ม.1/1 นายมนตรี ขอบุญ  นางอ าพรรณ  ใบศรี 
 ม.1/2  นางเยาวรัตน์  สุขโกษา  นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ  
 ม.1/3   นางรวีวรรณ  สุขรอด  นางสุภัทรา  พุทธกรณ์    
 ม.1/4    นางเดือนงาม  ศุภพงศกร  นางสาวจารุพร  สวนปลิก   
 ม.1/5    นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  นางชุลี  ครุธแก้ว  
 ม.1/6    นายธรรมรัตน์  เขาเหิน  นางสาวกุลยา  หล าพรหม   
 ม.1/7   นางสมคิด   อ าไพ  นางสาวสุพัตรา  หลักค า 
 ม.1/8   นางสาวสุภาพร  ปัญญา  นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 

                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 ม.2/1   นายสิงข์  จีนพงษ์  นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 
 ม.2/2   นายเอนก  อุ่นอุ้ย  นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร 
 ม.2/3   นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร  นางฐิติพร  เทียนศรี   
 ม.2/4   นางประทีป  กองทอง  นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์   
 ม.2/5    นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์ นางสาวผักแว่น  พรมพุทธา 
 ม.2/6   นายประดิษฐ์  แสงศิลป์  นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  

           นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว 
 ม.2/7    นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  นางจิดาภา   เข็มพล 

   



   
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 ม.3/1 ดร. สุริยา  ชาปู ่   นางชุติมา  สวนปลิก   
 ม.3/2   นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต นางสาวนภาศรี  สงสัย   
 ม.3/3 นายวัชรกฤษณ์ อินมี  นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  

  ม.3/4   นายเชษฐา  กันนา  นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช  
 ม.3/5  นายมานิตย์  ชาติวุฒิ  นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ม.3/6   ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก  นายอธิพันธ์  ชัยศรี 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ช่วงเช้า) 
 ม.4/1  นายไตรรงค์  กล่ าบุตร  นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ์  
 ม.4/2 นายสัญชัย  ใบศรี  นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี 

           นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูล   
 ม.4/3  นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์ นางบังอร  อ่วมแก้ว 
 ม.4/4  นายเชษฐา  เพชรคง  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง  
 ม.4/5 นางนิตยา  มั่งมี   นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา 

ม.4/6 นายวีระ  สินอ าพล  นางสาวประนอม  ม่วงงาม 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (วันศุกร ์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ช่วงบ่าย) 
 ม.5/1  นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง   นางสุรินทร์พร  มีหินกอง  
 ม.5/2   นายวันโชค  ขวัญเมือง     นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน 
 ม.5/3   นางรุจิรา  คลังคง  นางสาวนฤมล  สุดเงิน 
 ม.5/4  นางสาววิมลรัตน์  บุญคง  นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา 
 ม.5/5    นายบุญเกิด  เผือกใต้  นางสาวสายบัว  มูลทา 
 ม.5/6   นายประจวบ  ชูวิทย์  นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 ม.6/1   นายประจวบ  ชูเชิด  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
 ม.6/2   นายชยันต์  ยุบล   นางรมณีย์  สร้อยสน 

           นางจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 
 ม.6/3   นายชวลิต  ร าขวัญ  นางเรณู  ภุมรา 

           นางวิไลพร  ฝั้นสกุล 
 ม.6/4 นายสมบัติ  ประจุ  นางสุกัญญา  อ่ าทอง   

           นางมัลลิกา  อรัญศรี 
 ม.6/5 นายฉลวย  ลิ้นจี ่   นางสาวสิริอมร  หวลหอม 
หน้าที ่  รับลงทะเบียนในหอประชุมอเนกประสงค์ ต้อนรับประชุมผู้ปกครองที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา

ของนักเรียน  สรุปผลการประชุมส่งหัวหน้าระดับชั้น 
 ***หากผู้ปกครองท่านใดไม่มาประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด ให้ครูที่ปรึกษานัดมาอีกทีใน

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 



   
/ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง… 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้บังเกิดผลดี   

และประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการ
อ านวยการทราบ  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่   16   พฤษภาคม    พ.ศ.  2560 
 
 

 (ดร. มนตรี  คงเจริญ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
ก าหนดการ การประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting)  

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
08.00 - 08.30 น. ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
08.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม  บรรยายพิเศษ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
   ผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ 
10.00 - 10.20 น. งานประกันอุบัติเหตุ ชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บเงินประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
10.20 - 10.40 น.    แจกอาหารว่าง  ผู้ปกครองแยกพบครูที่ปรึกษาตามจุดที่ก าหนด  
   นักเรียนออกไปรอผู้ปกครองอยู่บริเวณหน้าเสาธง 
10.40 - 11.30 น. ครูที่ปรึกษาแนะน าตัว  ผู้ปกครองแนะน าตัว  เลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 

ของห้องเรียนของตนเอง  แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับครูที่ปรึกษา หรือกับ 
ผู้ปกครองด้วยกันเอง  ลงชื่อ  ที่อยู่  ที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้  พูดคุยถึงปัญหา 
หรือความร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนและแนะน าเครือข่ายผู้ปกครอง 

11.40 น.     ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


