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คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่  ๑๔๘ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  (Classroom Meeting) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

……………………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดจัดการประชุมผู ้ปกครองชั้นเรียน  (Classroom  Meeting)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ระหว่างวันที่ 23 - ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน ให้เครือข่ายผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบพฤติกรรม และคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน     
โดยโรงเรียนกำหนดให้แต่ละระดับชั้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลา ดังนี้ 
 วันอังคาร      ที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 วันพุธ          ที ่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 วันพฤหัสบดี  ที่   ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 ทั้งนี้  เพื่อให้การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
      ๑. นายธัญวชิญ์   ไตรรัตน์   ประธานกรรมการ    
      ๒. นางศศิพิมพ์   วรรณกูล   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายชัชวาล    พฤกษ์พงศ์พันธ์         กรรมการ 
       ๔. นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมการ  
      ๕. นางสาวรัศมี   วงวิลัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  อำนวยความสะดวก  กำกับ ติดตาม กรรมการแต่ละฝ่ายให้ดำเนินงาน 
   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๑. นางสาวรัศมี   วงวิลัย ประธานกรรมการ  
 ๒. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก  รองประธานกรรมการ           
 ๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย  กรรมการ 
 ๔. นายจารุพงศ์    กวางษ ี  กรรมการ   
          ๕. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน  กรรมการ                                                     
 ๖. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ  กรรมการ    
 ๗. นางสาวธิดามาศ         สิงห์ธวัช             กรรมการ             
 ๘. นายอนุรักษ์ สวัสดี           กรรมการ 

๙. นางจุติพร เมฆบุตร  กรรมการ 
๑๐. นางสาวเฉลิมศิริ         หนูดี  กรรมการ 
๑๑. ว่าที่ ร.ต.วันดี   สร้างนานอก  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุภัสสร   จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 
๑๓. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ    
๑๔. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล  กรรมการ  

        ๑๕. นายพงศธร   อารีพันธุ์  กรรมการ 
๑๖. นางวรัญญา ยอดกระโหม  กรรมการ 
๑๗. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง  กรรมการ   
๑๘. นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวพรปรีญา เที่ยงพูนวงศ ์  กรรมการ 
๒๐. นางสาวแพรวา สูตรมงคล  กรรมการ  
๒๑. นายวรพันธ์ สิทธิเสรี  กรรมการ   
๒๒. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย  กรรมการ 
๒๓. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก  กรรมการ             
๒๔. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน        กรรมการ                         
๒๕. นายนพดล เชิงศิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 

๒๖. นายชัยวัฒน์ ทองสอาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่  1. กำหนดรูปแบบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
   2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนในการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน 
   3. ประสานงานกับกลุ่มปบริหารวิชาการเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล             
       ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียนและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
วันพุธที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕          เวลา 15.30 – 17.00  น. 

 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม. ๑/๑ 143 นายพงศ์นท ี คงถาวร นางมัณฑนา  ฟักขาว 
ม. ๑/๒ 144 นางสุธาดา  ศิริกุล นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว 
ม. ๑/๓ 241 นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช นางสาวอุไรวรรณ  ทองอร่าม 
ม. ๑/๔ 242 นางสาวอุบลวรรณ  กาทุ่ง นางสาวฐิติพร  พูลสวัสดิ์ 
ม. ๑/๕ 243 นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ นางสาวประภาพร  กุลวงษ์ 
ม. ๑/๖ 244 นางสาวภัทรสุดา  หนองกก นายชัยวัฒน์  ทองสอาด 
ม. ๑/๗ 245 นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก นางสาววรรณิศา  เสนาบุตร 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   
วันพุธที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕          เวลา 15.30 – 17.00  น. 

 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม. ๒/๑ 145 นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 
ม. ๒/๒ 146 นางวรัญญา  ยอดกระโหม นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง 
ม. ๒/๓ 149 นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์ นางสาวอารียา  บุตรอุดร 
ม. ๒/๔ 1410 นางสาววนาภรณ์  มีโถ นางสาวพันทิพา  หงษ์ใหญ่ 
ม. ๒/๕ 1411 นายณัฐพล  วงศ์ฟู นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์ 
ม. ๒/๖ 1412 นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์ นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 
ม. ๒/๗ 1413 นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ นางสาวนูรีดา  มะลี 
ม. ๒/๘ 1414 นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย นางศิริรัตน์  บุญสนอง 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕          เวลา 15.30 – 17.00  น. 
 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม. ๓/๑ 147 นางรัถญา  คำแพง นายวีระศักดิ์   คำพามา 
ม. ๓/๒ 148 นางศิโรรัตน์   เรืองคง นางสาวรวิพร   พรมไชย 
ม. ๓/๓ 232 นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน ์ นายวรพันธ์  สิทธิเสรี 
ม. ๓/๔ 233 ว่าที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล นางสาวรมย์รวินท์   อินทโชติ 
ม. ๓/๕ 234 นางญาณิศา   จันทะแจ่ม นางสาวกรรณิกา   ไทยใจอุ่น 
ม. ๓/๖ 235 นางขนิษฐา   แปงมูล นายพงศธร   อารีพันธุ์ 
ม. ๓/๗ 236 นายนพดล   เชิงศิริ - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕          เวลา 15.30 – 17.00  น. 

 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม. ๔/๑ 338 นางสาวขวัญใจ   ภาสพันธุ์ นายฐิติวัฒน์ ผาสุขเมือง 
ม. ๔/๒ 332 นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน นายอนุรักษ์  สวัสดี 
ม. ๔/๓ 267 นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์ นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง 
ม. ๔/๔ 268 นางสาวนภาเพ็ญ   ภูหาด นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย 
ม. ๔/๕ 262 นางสาวพรปรีญา  เที่ยงพูนวงศ์ - 
ม. ๔/๖ 263 นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง 
ม. ๔/๗ 264 นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี - 
ม. ๔/๘ 265 นายอนุรักษ์  ยั่งยืน นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก 
ม. ๔/๙ 266 นายจารุพงศ์   กวางษี - 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕                    เวลา 15.30 – 17.00  น. 

 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม. ๕/๑ 333 นางสาวดวงพร  ปราบคช นางสาวเปรมจิต  จันนุช 
ม. ๕/๒ 334 นางสาวนันธิดา  อัปมะโต T.Dean 
ม. ๕/๓ 113(ว3) นายณฐภณ  สิริอิสรา ว่าที่ร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก 
ม. ๕/๔ 1216 นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว - 
ม. ๕/๕ 246 นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ นายบุญวัตร  เมฆรัศมีธร 
ม. ๕/๖ 247 นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง นางสาววนัฐชา  จุ้ยจั่น 
ม. ๕/๗ 248 นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ 
ม. ๕/๘ 237 นายมนระวี  ศักดิ์ธนากุล นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี 
ม. ๕/๙ 238 นายนคร  ชูสอนสาย นางจุติพร  เมฆบุตร 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕                    เวลา 15.30 – 17.00  น. 

 

ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม. ๖/๑ 331 นายนิติกร  ระดม นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ 
ม. ๖/๒ 339 นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ - 
ม. ๖/๓ 251 นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ นายไตรภพ   สุทธกุล 
ม. ๖/๔ 252 นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ นายรชฏ  เจริญวิริยะภาพ 

ม. ๖/๕ 253 นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี 
นางพนิดา  สาระรักษ์ 

นายรังสรรค์ เติมประโคน 
ม. ๖/๖ 254 นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง นางสาวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์ 
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ระดับชั้น ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
ม. ๖/๗ 255 นางสาวแพรวา  สูตรมงคล นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ 
ม. ๖/๘ 256 นายณัฐพร  จันทร์ประนต นางสาววิลาวัณย์  รัตนคช 

 ม. ๖/๙    257 นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 
นางนิตยา  ปัญจากุล 

นายชาญณรงค์  โสภางาม 
 

หน้าที ่   ๑. ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องเรียนที่ใช้ประชุม  
  ๓. แจกเอกสารและชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
  ๔. ดำเนินการร่วมกันผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ไข และส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  ๑. ว่าที่ร้อยตรศีุภกร  พรสว่างกุล  ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   กรรมการ   
 ๔. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน  กรรมการ 
 ๕. นายอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมการ  
 ๖. นายวรพันธ์   สิทธิเสรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting)  
๒. เขียนป้ายสถานที่ แผนผังการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
๓. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการทำความสะอาดห้องเรียน 
๔. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  Meeting) 

๒๓ - ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และความปลอดภัย 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล  ประธานกรรมการ  
 ๒. นายพงศธร   อารีพันธุ์   รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายชัยวัฒน์  ทองสะอาด  กรรมการ  
 ๔. นักการภารโรง                           กรรมการ  
 ๕. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี  กรรมการและเลขานุการ 

 



- 6 - 

 

หน้าที ่   1. จัดเตรียมป้ายจราจรบอกเส้นทาง และอำนวยความสะดวกในการจอดรถผู้ปกครองให้พร้อม            
  ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 2. จัดเตรียม ลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดูแล            
     การจอดรถผู้ปกครองนักเรียน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 ๑. นายจารุพงษ์  กวางษี   ประธานกรรมการ  
 ๒. นายชาญณรงค์  โสภางาม   กรรมการ 
  ๓. นายไตรภพ  สุทธกุล   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพ VDO การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
          ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุธาดา  ศิริกุล   รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมการ 
 ๔. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   กรรมการ 
     ๖. นางสาววิลาวรรณ  พรรณนาภพ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการประชุมผู้ปกครอง 
           ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวพรปรีญา   เที่ยงพูนวงศ์  รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก    กรรมการ  
 ๔. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย   กรรมการ  
 ๕. นางสาวอรัญญา  จันทร์จำเรือน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 
๒. วิเคราะห์ สรุปผล และแปลผล 
๓. รายงานการประเมินการประชุมชั้นเรียน เสนอฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๔. สรุปรายงานข้อมูลผู้ปกครองที่มาประชุมของแต่ละระดับ  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

          (นายธัญวิชญ์   ไตรรัตน์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 


