
 
ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

ที่   282 / ๒๕61 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖    

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕61 
 
 
 

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์     ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา ๒๕61 ดังนี้ 
ชั้น  ม.3 และ ม.6 วันอาทิตยท์ี่  25 พฤศจิกายน  ๒๕61 เวลา  07.3๐ – ๑3.3๐ น.   
ชั้น  ม.1 และ ม.4  วันเสาร์ที ่ 1 ธันวาคม  ๒๕61  เวลา  ๐๗.3๐ – ๑๓.3๐ น.  
ชั้น  ม.2 และ ม.5 วันเสาร์ที่  1 ธันวาคม  ๒๕61  เวลา  12.3๐ – ๑6.3๐ น.         
           
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงแต่งตั้งให้คณะครูเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายมงคล   ชื่นชม   ประธานกรรมการ 

 2. นายชวภณ   รวมทรัพย์  รองประธาน  
 3. นายพิษณุ   จันทร์สวาท  รองประธาน 
 4. นายมนตรี   รัตนานนท์  กรรมการ 
 5. นางจารุณี   อนันตริยกุล  กรรมการ    

6. นางจีรภา   แสงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
7. นายธนกฤต   แก้วคชชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายชวภณ   รวมทรัพย์  หัวหน้า 
๒. นายมนตรี   รัตนานนท์  รองหัวหน้า 
3. นางอาริยา   ฮังกาสี   กรรมการ 
4. นางสริรญา   จันทร์มูล  กรรมการ 
๕. นางผกาพันธ์   ศรีวรขันธ์  กรรมการ 
๖. นายภัทรชนนท์  ปิยะค า   กรรมการ 
๗. นางวราภรณ ์   ลิมป์ปิยพันธ์  กรรมการ 
8. นายวุฒิพร   จันทร์เจิม  กรรมการ 
9. นายอนุสรณ์   เทพวงษ์   กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  จีวร   กรรมการ 
๑1. นายพรชัย   ปัญญาสาโรจน์  กรรมการ 
12. นายเสริมศักดิ์  เข็มทอง   กรรมการ 
๑3. นายสอาด   สังข์เขียว  กรรมการ 
14. นายนพพร   ศรีแดงบุตร  กรรมการ 

/15. นางอัจฉรี... 
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15. นางอัจฉรี   ทนนานนท์  กรรมการ 
16. นางกุลนันท์   เปล่งความดี  กรรมการ 
17. นางปิยะพร   แย้มขยาย  กรรมการ 
18. นางสาววิยะดา  ฟองน้ า   กรรมการ 
19. นางยุพเยาว์   จันทร์เจิม  กรรมการ 
20. นางสาวจีรนันท์  อินทร์อนงค์  กรรมการ 
21. นางจีรภา   แสงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
22. นายธนกฤต   แก้วคชชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ด าเนินการประชุมให้ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย 
 

๓.  ฝ่ายสถานที่ 
๑. นายพิษณุ   จันทร์สวาท  หัวหน้า 
๒. นายมนตรี   รัตนานนท์  รองหัวหน้า 
3. นางสาวสุนันทา  บุญโต   กรรมการ 
4. นายมานพ   โพธาราเจริญ  กรรมการ 
5. นายณัฏฐชัย   ประสูตินาวิน  กรรมการ 
6. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้   กรรมการ 
7. นักการภารโรงและแม่บ้าน    กรรมการ 
8. นางสาวเมธาวี   เกิดขวัญ   กรรมการ 
9. นางอาริยา   ฮังกาสี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดสถานที่รับรายงานตัว ณ ลานขวัญบัว  จัดโต๊ะ 28 ตัว  เก้าอ้ี 56 ตัว     
๒. จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๓. จัดห้องเรียนส าหรับครูที่ปรึกษาประชุมผู้ปกครองและนักเรียน  (ตามห้องเรียนที่ก าหนด) 

  

๔. ฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
 ๑. นางวริษฐา   เอ่ียมอินทร์  หัวหน้า 
 ๒. นางสริรญา   จันทร์มูล  รองหัวหน้า 
 3. นางประภานิช  บุนนาค   กรรมการ 
 4. นางสาวสุนันทา  บุญโต   กรรมการ 
 5. นางชไมพร   แก้วทอง   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ ๑. จัดตกแต่งดอกไมบ้ริเวณพิธี  ที่กล่าวรายงานหอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๒. จัดตกแต่งดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชา หอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ๓. จัดตกแต่งสถานที่ตามความเหมาะสม 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑. นายภัทรชนนท์  ปิยะค า   หัวหน้า 
 ๒. นายเสริมศักดิ์   เข็มทอง   รองหัวหน้า 
 3. นายพงศกร   แก่โอ๊ก   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกมลทิพย์  เอ่ียมอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/หน้าที่... 



 -๓- 
 
หน้าที่ ๑. จัดเครื่องเสียง ณ ลานขวัญบัว  และหอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๒.  ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในหอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉล ิมพระเกียรติฯ  

    และตามห้องเรียน 
๓. บันทึกวีดิโอกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑. นายธนกฤต   แก้วคชชา  หัวหน้า 
 ๒. นายเฉลย   ชาติคมข า  กรรมการ  
 ๓. นายยอด   ชนะสงคราม   กรรมการ 
 4. นายเอกภพ   ส าราญราช   กรรมการ 
 5. นายพงษ์ศักดิ์   ประชาสุขสมบูรณ์  กรรมการ  
หน้าที่ ๑. ดูแลการจอดรถของผู้ปกครองที่มาประชุมผู้ปกครอง 
 ๒. อ านวยความสะดวก ทางเข้า-ออก  
 

7.  ฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑. นางอาริยา   ฮังกาสี   หัวหน้า 
๒. นางสาวเมธาว ี  เกิดขวัญ   รองหัวหน้า 
3. นางสาวประภัทรชญา  นิลฟัก   กรรมการ 
4. นางสาวศรัญญา  สุขเจริญ   กรรมการ 
5. นางสาวปวีณา  ชาติคมข า  กรรมการ 
6. คณะแม่บ้าน      กรรมการ 
7. นางสาวสุนันทา  บุญโต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดน้ าดื่มพร้อมบริการให้แก่ผู้ปกครอง และจัดอาหารว่างแก่ครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
 ๒. จัดอาหารกลางวันให้กับครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางผกาพันธ์   ศรีวรขันธ์  หัวหน้า 
2. นางเอ็นดู   จิตรปราณี  รองหัวหน้า 
3. นางสาวจิราภรณ ์  ดาวทอง   กรรมการ 
4. นางสาวอัชฌ์พร  จันทร์เนตร์  กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
6. นางสาวพิชชาพร  กุลเรือง   กรรมการ 
7. นางจุฬารัตน์   เทียมเมือง  กรรมการ 
8. นางเพ็ญฤดี   สุวรรณประภา  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามสถานที่ที่ก าหนด 
2. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
    วันอาทิตย์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2561   เวลา 08.00 น. 
     1. ว่าที่ ร.ต.วินิจ   สุวิชัย   กรรมการ 
 2. นางจีรภา   แสงแก้ว   กรรมการ 
 3. นางสาววิยะดา  ฟองน้ า   กรรมการ 
 4. นายนพพร   ศรีแดงบุตร  กรรมการ 
 5. นางสาวสุรีย์พร  บุญถนอม  กรรมการ 
 6. คณะกรรมการนักเรียนคณะโกเมน และมรกต  กรรมการ 
     วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม  2561     เวลา 08.00 น. 
 1. นายเสริมศักดิ์   เข็มทอง   กรรมการ 
 2. นางกุลนันท์   ฝักแก่นจันทร์  กรรมการ 
 3. นางสาวจีรนันท ์  อินทร์อนงค์  กรรมการ 

4. นางปิยะพร   แย้มขยาย  กรรมการ 
 5. นางสาวไพลิน   ลิ้มพรรัตน์  กรรมการ 
 6. คณะกรรมการนักเรียนคณะนิลรัตน์ และบุษราคัม กรรมการ 
      วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม  2561     เวลา 12.30 น. 
 1. นายวุฒิพร   จันทร์เจิม  กรรมการ 
 2. นางยุพเยาว์   จันทร์เจิม  กรรมการ 
  3. นายอนุสรณ์   เทพวงษ์   กรรมการ 
 4. นางอัจฉรี   ทนนานนท์  กรรมการ 
 5. นายสอาด   สังข์เขียว  กรรมการ 
 6. คณะกรรมการนักเรียนคณะทับทิม และไพลิน  กรรมการ   
หน้าที่ ให้การต้อนรับดูแลผู้ปกครอง ณ หอประชุมสัตตบงกชชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 

10.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล รายงานผล การเงินและบัญชี 
๑. นางสาวจีรนันท ์  อินทร์อนงค์  หวัหน้า 
๒. ว่าที่ ร.ต.วินิจ   สุวิชัย   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวปวีณา  ชาติคมข า  กรรมการ 
๔. นางสาวไพลิน   ลิ้มพรรัตน์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ ๑. รับแบบรายงานสรุปผลการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (รายห้อง) จากครูจีรภา  แสงแก้ว  
๒. สรุปเป็นระดับชั้นและภาพรวมของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการผ่านรองผู้อ านวยการ 
    กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 

๑1. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารงานพิมพ์ 
๑. นางจีรภา   แสงแก้ว   หัวหน้า 
2. นายวุฒิพร   จันทร์เจิม  กรรมการ 
3. นายอนุสรณ์   เทพวงษ์   กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  จีวร   กรรมการ 
5. นายพรชัย   ปัญญาสาโรจน์  กรรมการ 
6. นายเสริมศักดิ์   เข็มทอง   กรรมการ 

/7. นายสะอาด... 
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7. นายสอาด   สังข์เขียว  กรรมการ 
๘. นายองอาจ   แจ่มจิตต์  กรรมการ 
๙. คณะกรรมการนักเรียนและกรรมการคณะ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวปวีณา  ชาติคมข า  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาววนิดา  นันทเดชวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

หน้าที่ ๑. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
๒. หัวหน้าระดับน าแฟ้มหรือซองเอกสารแจกครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบตามสถานที่และเวลาที่ก าหนด 
๓. แจกเอกสารให้กับผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง 
๔. รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๕. รายงานผลรับ-จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเสนอผู้อ านวยการ 
 

๑2. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นายพิษณุ   จันทร์สวาท  หัวหน้า 
 ๒. นางวราภรณ ์   ลิมป์ปิยพันธ์  รองหัวหน้า 
 ๓. นางจารุณี   อนันตริยกุล  กรรมการ 
 ๔. นางกุลนันท ์   เปล่งความดี  กรรมการ 
 ๕. นางสาวชนิดา   ประพฤติกิจ  กรรมการ 
 6. นางศุภวรรณ   ศรีประทุม  กรรมการ 
 7. นางประนอม   ยอดข าใบ  กรรมการ 
 8. นายยุทธพันธ์   กาญจนะวิลัย  กรรมการ 
 9. นายณัฐพงศ์   ปิยะวงศ์วัฒนา  กรรมการ 
 10. นางสาวจิราภรณ ์  ทองเทียนชัย  กรรมการ 
 11. นายนานนท์   เวชฤทธิกุล  กรรมการ 
 ๑2. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     กรรมการ 
 ๑3. นางเจริศรา   พงษ์หาญ  กรรมการ 
 ๑4. นางอรวรรณ  ปลื้มบ าเรอ  กรรมการ 
 15. นางสาวจิราภรณ์  ทองอินทร์  กรรมการ 
หน้าที่ 1. รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
 2. สรุปยอดเงินและรวบรวมส่งหัวหน้าการเงินเพื่อน าฝากธนาคาร 
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๑3. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ และรับลงทะเบียน  
      ในวันเสาร์ที่  1  ธันวาคม   ๒๕61  เวลา ๐๗.3๐-๑๓.3๐ น. 
   

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
1/1 ก นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม 114 
1/1 ข นางจารุณี อนันตริยกุล 115 
1/2 ก นายสุธี เหลืองมณีเวชย์ 132 

1/2 ข 
นางชไมพร สวัสดิ์รักษา 

133 
นางสาวสุภาภรณ์ หลอดค า 

1/3 ก นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์ 134 

1/3 ข 
นางสายชล จันทร์หอม 

135 
นางสาวกมลทิพย์ เอ่ียมอินทร์ 

1/4 ก นางสาววิยะดา ฟองน้ า 141 
1/4 ข นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ 142 
1/5 ก นางโชติมณี สมศิลป์ 143 
1/5 ข นางพรศรี เหลืองสุวรรณ 144 
1/6 ก นายวุฒิพร จันทร์เจิม 

637 
1/6 ข นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม 
1/7 ก นางนพลักษณ์ ยินเยื้อน 145 
1/7 ข นางสาวศศิวิมล ไชยพิเดช 146 
1/8 ก นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม 234 
1/8 ข นางสาววันวิสาข์ สว่างด ี 235 

1/9 ก 
นางเพ็ญแข เมี้ยนละม้าย 

242 
นางประภานิช บุนนาค 

1/9 ข นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ 243 
1/10 ก นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน ์ 245 
1/10 ข นายสาวิตร อรรถมานะ 246 
1/11 ก นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ 631 
1/11 ข นางสาวดรุณี ทองค า 632 
1/12 ก นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตอมร 634 
1/12 ข นางอภิญญา ธาระชัย 635 
1/13 ก นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว 642 
1/13 ข นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม 643 
1/14 ก นายภัทรชนนท์ ปิยะค า 644 
1/14 ข นางสาวศิริมิมล ชูชีพวัฒนา 645 

 
 

/๑4. คณะกรรมการ... 
 
 

 



 -๗- 
 

๑4.  คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒ และรับลงทะเบียน  
       ในวันเสาร์ที่  1 ธันวาคม   ๒๕61  เวลา 12.3๐-๑6.3๐ น. 

 

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
2/1 ก นางวริษฐา เอ่ียมอินทร์ 114 
2/1 ข นางวิมลรัตน์ อ่ิมสุดส าราญ 115 
2/2 ก นางสาวจิราภรณ์ ทองเทียนชัย 132 
2/2 ข นางสาวปาจรีย์ สิริปริญญา 133 
2/3 ก นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว 134 
2/3 ข นางชวนพิศ ค าเปรม 135 
2/4 ก นางสาวจิราภรณ์ ดาวทอง 141 
2/4 ข ว่าที่ ร.ต.วินิจ สุวิชัย 142 
2/5 ก นางสาวสุธิดา สายบัว 143 
2/5 ข นางสาวจีรนันท์   อินทร์อนงค์ 144 
2/6 ก นางนุจรีย์ ภิรมย์ 145 
2/6 ข นางชุติมา ปานบุษราคัม 146 
2/7 ก นายสุรวุฒ ิ ทาแก้ว 234 
2/7 ข นางสาวสุนันทา บุญโต 235 
2/8 ก นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ 242 
2/8 ข นางถนอมจิต อ่องเจริญ 243 
2/9 ก นางสาวชุติมา กาเผือก 346 

2/9 ข 
นายธนกฤต แก้วคชชา 

348 
นางสาวณัฐวรรณ ศิริธร 

2/10 ก 
นายชนินทร คงกระพันธ์ 

631 
นางสาวสุวจน ี พุ่มทอง 

2/10 ข นายชานนท์ ลิ้มแสงอุทัย 632 
2/11 ก นายบุญมี ดีแสน 63 
2/11 ข นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์ 635 
2/12 ก นายอนุสรณ์ เทพวงษ์ 642 
2/12 ข ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ติณะรัตน์ 643 
2/13 ก นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา 644 
2/13 ข นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย 645 
2/14 ก นางพวงทอง แก่นนาค า 646 
2/14 ข นางสาวศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม 647 

 
 
 

/๑5.คณะกรรมการ... 
 
 



 -๘- 
 
๑5.  คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓  และรับลงทะเบียน 
       ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤศจิกายน   ๒๕61  เวลา  07.๓๐-๑3.3๐ น. 
 

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
3/1 ก นางนารี การูจ ี 114 
3/1 ข นางสาวณัฏฐพธู เสริมสุข 115 
3/2 ก นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภา 132 
3/2 ข นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์ 133 
3/3 ก นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน 134 
3/3 ข นางสาวอิงอร ตันวานิชกุล 135 
3/4 ก นางสาวอาทิตยา พูนเรือง 333 
3/4 ข นางปริญดา เยาวละออง 334 
3/5 ก ว่าที่ ร.ต.สมชาย จีวร 

222 
3/5 ข นางนิตยา ดอนเมือง 
3/6 ก นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อย 141 
3/6 ข นางสาวพัทยา จอมแก้ว 142 

3/7 ก 
นายมานิต แก้วคง 

143 
นายนานนท์ เวชฤทธิกุล 

3/7 ข นางสาววราพร นุยา 144 
3/8 ก นางสาวพิมพา เพ็งจันทร์ 242 
3/8 ข นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ 243 
3/9 ก นางชไมพร แก้วทอง 244 
3/9 ข นางสาวอนิสสา อารมณ์สวะ 245 

3/10 ก นางนภาพรรณ สุวรรณวิโก 631 
3/10 ข นายชาคริตย์ แก้วใส 632 
3/11 ก นายธนกร ตระการวิทยารักษ์ 634 
3/11 ข นางสินารา ตระกูลโชคดี 635 
3/12 ก นางพัชรา ส าลี 642 
3/12 ข นางสมพร จันทรสูตร 643 
3/13 ก นางสาววิชชาพร เปล่งผิว 644 
3/13 ข นางสาวดุษฎี เสืองามเอ่ียม 645 
3/14 ก นางวรรณภา ชะตารุ่ง 646 
3/14 ข นายมนตรี รัตนานนท์ 647 

 
 

 
/๑๕.คณะกรรมการ... 

 
 
 
 



 -๙- 
 

๑6. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๔  และรับลงทะเบียน 
      ในวันเสาร์ที่  1 ธันวาคม   ๒๕61  เวลา 07.๓๐-๑3.3๐ น. 
 

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
4/1 ก นางอ าไพ เกิดสมบูรณ์ 338 
4/1 ข นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ 646 
4/2 ก นางณิชาอร แช่มเจริญพร 647 
4/2 ข นางสุชีวรรณ์ จันทรศรี 333 
4/3 ก นางศุภวรรณ ศรีประทุม 

512 
4/3 ข นางสาววิไลพร อุ้มรัมย์ 
4/5 ก นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ 651 
4/5 ข นายจีระศักดิ์ เอ่ียมอุ้ย 652 
4/6 ก นางอรพรรณ สันธิศิริ 653 
4/6 ข นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน 654 
4/7 ก นางสมยา ทาเกตุ 655 
4/7 ข นางปิยะพร แย้มขยาย 656 
4/8 ก นางปิยนารถ แสวงศักดิ์ 657 
4/8 ข นางศิริวรรณ โกฎเพชร 658 
4/9 ก นางสาววรางคณา บุตรพรม 751 
4/9 ข นางเสาวนีย์ เจริญรักษา 752 

4/10 ก นางอัจฉรี ทนนานนท์ 753 
4/10 ข นางจิดาภา พูลมี 754 
4/11 ก นางปุณิกา จุลรีญากาศ 755 
4/11 ข นางสาวชมภูนุช วงค์ตัน 756 
4/12 ก นางสาวพิชชาพร กุลเรือง 757 
4/12 ข นางจีรภา แสงแก้ว 212 
4/13 ก นางสาวยุพดี พัวพันธ์พงศ์ 761 
4/13 ข นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์ 762 
4/14 ก นายเอกนครินทร์ เมืองเกษม 763 
4/14 ข นางสาวกันทิมา อินทรบุตร 764 

 
 
 
 
 

/๑๖.คณะกรรมการ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 
 

๑7. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๕  และรับลงทะเบียน 
      ในวันเสาร์ที่  1  ธันวาคม  ๒๕61  เวลา 12.3๐-๑6.3๐ น. 
 

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
5/1 ก นายอดิศร น่วมนา 651 
5/1 ข นางสาวจริยา สุขเกษม 652 
5/2 ก นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์ 653 
5/2 ข นางเอ็นดู จิตรปราณี 654 
5/3 ก นางประทุม มะลิทอง 655 
5/3 ข นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง 656 
5/5 ก นางเกศณี ศรีแดงบุตร 333 
5/5 ข นางเสาวนีย์ ศรเดช 324 
5/6 ก นายประทีป จันทรศรี 321 
5/6 ข นางนิชาภา อธิชลินทร 323 
5/7 ก นางอาริยา ฮังกาสี 657 
5/7 ข นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด 658 
5/8 ก นางลูกอินทร์ สร้อยอากาศ 751 
5/8 ข นายเสริมศักดิ์ เข็มทอง 752 
5/9 ก นางปุณณดา ไกรพลรักษ์ 753 

5/9 ข 
นางสาวชุติมา ศิลาทอง 

754 
ว่าที่ ร.ต.อนุชา เจริญอภิศักดิ์ 

5/10 ก นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ 755 
5/10 ข นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ 756 
5/11 ก นางกุลนันท์ เปล่งความดี 757 
5/11 ข นางสาวปาริชาติ ประเทืองผล 758 
5/12 ก นางอรัญญา เอ่ียมละมัย 761 
5/12 ข นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน 762 
5/13 ก นางสุจินต์ เทพวงษ์ 763 
5/13 ข นางยุพา แก้วกอง 764 
5/14 ก นายมานพ โพธาราเจริญ 765 
5/14 ข นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ 766 

 
 

 
 

/๑๗.คณะกรรมการ... 
 
 

 
 
 
 
 



 -๑๑- 
 

๑8.  คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๖  และรับลงทะเบียน 
       ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤศจิกายน   ๒๕61  เวลา ๐๗.3๐-๑๓.3๐ น. 

 

ชั้น ชื่อ – สกุล ห้อง 
6/1 ก นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์ 651 
6/1 ข นางสาวนริศรา สุขผ่อง 652 
6/2 ก นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์ 652 
6/2 ข นางสาวศิรินทร บุญสู 653 
6/3 ก นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร์ 654 
6/3 ข นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา 655 
6/5 ก นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต 656 
6/5 ข นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์ 657 
6/6 ก นายนพพร ศรีแดงบุตร 321 
6/6 ข นางสาวบุษกร บัวพ่ึง 323 
6/7 ก นายสอาด สังข์เขียว 751 
6/7 ข นายศรายุทธ รัตนภูม ิ 752 
6/8 ก นางปรินันท์ เทพรัตน์ 753 
6/8 ข นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา 754 
6/9 ก นางสริรญา จันทร์มูล 755 
6/9 ข นางสาวปัฐน์ธินันต์ เพชรรัตน์ 756 

6/10 ก นางสาวเมตตา ศรีชัยชนะ 757 
6/10 ข นางสาววรรณภัทร   ไกรทอง 758 

6/11 ก 
นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา 

761 
นายจักรพจน์ เทียนศรี 

6/11 ข นางสาวพรศิริ คชสังข์สีห์ 762 
6/12 ก นางสาวบุญส่ง ประเสริฐสม 763 
6/12 ข นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์ 764 
6/13 ก นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร 765 

6/13 ข 
นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ 

766 
นางสาวประภัทรชญา นิลฟัก 

6/14 ก นางประนอม ยอดข าใบ 767 
6/14 ข นางนที คงประพันธ์ 768 

 

หน้าที่ ๑. ประชุมรับทราบการรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา ณ ห้องประชุมนิลุบล 328   พร้อมรับเอกสาร 
      การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเอกสารการเงิน  
     วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน  2561  
     ม.3 และ ม.6  เวลา 07.30 น. 

    วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม  2561 
    ม.1 และ ม.4  เวลา 07.00 น. 
    ม.2 และ ม.5  เวลา 12.30 น. 

/2.รับลงทะเบียน... 



 -๑๒- 
 
๒. รับลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง  ในวันและเวลาที่ก าหนด    
    ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
๓. ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง (Classroom  meeting)  ตามห้องเรียนที่ก าหนด 

 

๑9.  คณะกรรมการประสานงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
๑. นายชวภณ   รวมทรัพย์  หัวหน้า 
๒. นางจีรภา   แสงแก้ว   รองหัวหน้า 
๓. นายนพพร   ศรีแดงบุตร   กรรมการ 
๔. นางอัจฉรี   ทนนานนท์  กรรมการ 
๕. นางกุลนันท์   เปล่งความดี  กรรมการ  
๖. นางปิยะพร   แย้มขยาย  กรรมการ 
7. นางยุพเยาว์   จันทร์เจิม  กรรมการ 
8. นางสาววิยะดา  ฟองน้ า     กรรมการ 
9. นายวุฒิพร   จันทร์เจิม  กรรมการ 
10. นายอนุสรณ์   เทพวงษ์   กรรมการ 
11. ว่าที่ ร.ต.สมชาย  จีวร   กรรมการ 
๑2. นายพรชัย   ปัญญาสาโรจน์  กรรมการ 
13. นายเสริมศักดิ์  เข็มทอง   กรรมการ 
๑4. นายสอาด   สังข์เขียว  กรรมการ 
๑5. นายธนกฤต   แก้วคชชา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อราชการ 
 

สั่ง   ณ   วันที่    13    พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

            (นายมงคล  ชื่นชม) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓- 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน  2561 
ณ  ห้องประชุมสัตตบงกชอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

เวลา 07.30 – 08.00 น. - ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังการรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมรับเอกสาร 
  การประชุมผู้ปกครอง 

เวลา 08.00 – 08.30 น. - รับลงทะเบียนผู้ปกครอง ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
  และแจกเอกสารการประชุม 

เวลา 09.00 – 10.30 น. - ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการประชุม 
- ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยรองพิษณุ  จันทร์สวาท)  

 - ชี้แจงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์และรองพิษณุ  จันทร์สวาท) 

 - ชี้แจงการด าเนินงานวิชาการ การสอบวัดผล และการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์) 

 - เรื่องสอบถามจากผู้ปกครอง 
เวลา 10.30 – 13.00 น. 

 
 

 

- ครูที่ปรึกษาประชุมนักเรียนและผู้ปกครองตามตารางห้องทีก าหนด  
  (Classroom Meeting) 
- แจ้งผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 
 

 
 

************************************************* 
 

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารว่าง    
    เวลา ๑๒.๐๐ น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๔- 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่ 1  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมสัตตบงกชอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

เวลา 07.30 – 08.00 น. - ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังการรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมรับเอกสาร 
  การประชุมผู้ปกครอง 

เวลา 08.00 – 08.30 น. - รับลงทะเบียนผู้ปกครอง ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
  และแจกเอกสารการประชุม 

เวลา 09.00 – 10.30 น. - ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการประชุม 
- ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยรองพิษณุ  จันทร์สวาท)  

 - ชี้แจงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์และรองพิษณุ  จันทร์สวาท) 

 - ชี้แจงการด าเนินงานวิชาการ การสอบวัดผล และการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์) 

 - เรื่องสอบถามจากผู้ปกครอง 
เวลา 10.30 – 13.00 น. 

 
 

 

- ครูที่ปรึกษาประชุมนักเรียนและผู้ปกครองตามตารางห้องทีก าหนด  
  (Classroom Meeting) 
- แจ้งผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 
 

 
 

************************************************* 
 

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารว่าง    
    เวลา ๑๒.๐๐ น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 -๑๕- 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่ 1  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมสัตตบงกชอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

เวลา 12.00 – 12.30 น. - ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังการรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมรับเอกสาร 
  การประชุมผู้ปกครอง 

เวลา 12.30 – 13.00 น. - รับลงทะเบียนผู้ปกครอง ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
  และแจกเอกสารการประชุม 

เวลา 13.30 – 15.00 น. - ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการประชุม 
- ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2560 (โดยรองพิษณุ  จันทร์สวาท) 

 - ชี้แจงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์และรองพิษณุ  จันทร์สวาท) 

 - ชี้แจงการด าเนินงานวิชาการ การสอบวัดผล และการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
  (โดย รองชวภณ  รวมทรัพย์) 

 - เรื่องสอบถามจากผู้ปกครอง 
เวลา 15.00 – 16.30 น. 

 
 

เวลา 16.30 น. 

- ครูที่ปรึกษาประชุมนักเรียนและผู้ปกครองตามตารางห้องทีก าหนด  
  (Classroom Meeting) 
- แจ้งผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 
- ครูที่ปรึกษาชี้แจงเรื่องเงินบ ารุงการศึกษา และรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

 
 

************************************************* 
 

หมายเหตุ เวลา 14.3๐ น.  - พักรับประทานอาหารว่าง    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


