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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๐๗๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
.......................................................................................................... 

ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ก าหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย   
๑.๑ นางกาญจนา    บุญคง  ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นางชญาภา   พึ่งสุข  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุภาพ    มงคล          กรรมการ 
  ๑.๕ นางเบญจางค์    เจริญสุข          กรรมการ 
  ๑.๖ นายสุนทร  จิตต์สว่าง กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ นางบุญเรือน     หาลาภ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าหรือแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีปัญหาเกิดข้ึน  
  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ด าเนินงานในแต่ละฝ่ายให้เรียบร้อยดี ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑ นายอุทัย    ไชยสงโท    ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒ นายสุนทร  จิตต์สว่าง รองประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๓ นายชัยณรงค ์ รัตนปรีดา กรรมการ 

๒.๑.๔ นายอรรถกร จันทร์เทว ี กรรมการ 
   ๒.๑.๕ นายสิริพงศ ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดหอ้งประชุมจ าปสีิรินธร โดยใช้เก้าอี้ส าหรับผู้นัง่ประชุม จ านวน ๔๐๐ ที่นั่ง โต๊ะหมู่บูชา ดูแลความ
สะอาดห้องประชุมฯ ห้องสุขา และจัดท าปา้ยหน้าเวท ี

 
 
 

 
 
 
 

ข้อความหน้าเวที 
สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน  
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 



๒ 

 

๒.๒ ฝ่ายอาคารสถานที่ห้องประชุม Classroom Meeting  ประกอบด้วย 
๒.๒.๑  จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์        ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒ นายจตุชัย  นันทวชิิต  รองประธานกรรมการ   
๒.๒.๓ นายฤทธินันท ์ ห่อคนดี  กรรมการ 

   ๒.๒.๔ นายชลเทพ สมัครการ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดห้องประชุม Classroom Meeting ในห้องเรียน จ านวน ๑๒ ห้องเรียนเป็นรูปตัวยู พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเคร่ือง Projectors ในการประชุม 
 

  ๒.๓ ฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
   ๒.๓.๑ นางเบญจางค์   เจริญสุข  ประธานกรรมการ 

๒.๓.๒ นางรัตนาวล ี ชูเมือง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓.๓ นางสาวสุมิตรา   ด้วงหิรัญ  กรรมการ 

   ๒.๓.๔ นางนิตยา  วงศ์จันทร กรรมการ 
   ๒.๓.๕ นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
   ๒.๓.๖ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง กรรมการ 
   ๒.๓.๗ นางสาวยพุา สุวรรณศร ี กรรมการ 
   ๒.๓.๘ คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
   ๒.๓.๙ นางสาวภัทิรา สอาด  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้ปกครองด้วยไมตรีจิต จัดและบริการอาหารว่าง น้ าดื่มส าหรับครูและบริการ
ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจ น าผู้ปกครองนัง่ตามที่จัดไว้   

 

  ๒.๔ ฝ่ายเอกสาร ประกอบด้วย 
   ๒.๔.๑ นางบุญเรือน   หาลาภ  ประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๒ นางเทพสุดา   เมฆวิลัย รองประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๓ นางสาวพรรณวรท   ศิริมากร กรรมการ 

๒.๔.๔ นางสาวอุษณีย ์   ทับทิมทอง กรรมการ 
๒.๔.๕ นางสาวจนิตกาญจน์  อุน่จิตร  กรรมการ 

   ๒.๔.๖ นางสาวรุ่งนภา   ชัยภา  กรรมการ 
   ๒.๔.๗ นางสาวศิรินภา   เติมสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ  
   มีหน้าที่ จัดท า PowerPoint และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุมในชัน้เรียน  

 

๒.๕ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
   ๒.๕.๑ นางสุภาพ   มงคล  ประธานกรรมการ 
   ๒.๕.๒ ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ ๓ ภาษา     

๒.๕๓ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนนิการจดักิจกรรม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 



๓ 

 

๒.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๒.๖.๑ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒ นายจตุชัย  นันทวชิิต  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ กล่าวต้อนรับ เชิญผูป้กครอง แนะน าสถานที่ต่างๆอย่างมีไมตรีจิต 

 

๒.๗ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบนัทึกภาพ ประกอบด้วย 
   ๒.๗.๑ นายชลเทพ    สมัครการ ประธานกรรมการ 

๒.๗.๒ นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา กรรมการ  
๒.๗.๓ นายจตุชัย  นันทวชิิต  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเคร่ืองเสียง ควบคุมดูแลนักเรียน จัดท า VTR น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆใน 
ปีที่ผา่นมาให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร พร้อมทั้งบันทึกภาพกิจกรรม 
 

 ๒.๘ ฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
  ๒.๘.๑ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน  ประธานกรรมการ 
  ๒.๘.๒ นางสาวภัทิรา สอาด  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๘.๓ นางศิริพร  รอดกสิกรรม กรรมการ 
  ๒.๘.๔ นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
  ๒.๘.๕ นักเรียนช่วยงาน ม.๖/๑  กรรมการ 
  ๒.๘.๖ นางพรทิพย์ ทาสี  กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่ รับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งแจกเอกสารในการเข้าประชุม บริเวณหน้าห้องประชุม
จ าปีสิรินธร 
 

  ๒.๙ ฝ่ายด าเนินกิจกรรมรับน้องใหม่ ประกอบด้วย 
   ๒.๙.๑ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข ประธานกรรมการ 
   ๒.๙.๒ จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ รองประธานกรรมการ 
   ๒.๙.๓ นายฤทธินันท์  ห่อคนดี  กรรมการ 
   ๒.๙.๔ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
   ๒.๙.๕ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ด าเนินการ และควบคุมการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างสรรค์ 
และสร้างความสามัคคี 
   

  ๒.๑๐ ฝ่ายจัดซุ้มประตูทางเข้า  ประกอบด้วย 
   ๒.๑๐.๑ นางพรทิพย์ ทาสี  ประธานกรรมการ 
   ๒.๑๐.๒ นายอรรถกร จันทร์เทวี รองประธานกรรมการ 
   ๒.๑๐.๓ นางสาวภัทิรา สอาด  กรรมการ 
   ๒.๑๐.๔ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข กรรมการ 
   ๒.๑๐.๕ นางสาวยุพา สุวรรณศร ี กรรมการ 

๒.๑๐.๖ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง กรรมการ 
   ๒.๑๐.๗ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  กรรมการ 
   ๒.๑๐.๘ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

 

  มีหน้าที่ จัดท าซุ้มประตูทางเข้า บริเวณหน้าอาคาร ๒ ตรงสามแยกห้องกิจการนักเรียน เพื่อต้อนรับ
ผู้ปกครองเข้าไปยังสถานที่ลงทะเบียนและห้องประชุม อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ 
 

  ๒.๑๑ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
   ๒.๑๑.๑ นายชลเทพ สมัครการ ประธานกรรมการ 
   ๒.๑๑.๒ นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
   ๒.๑๑.๓ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการจอดรถ และจัดระเบียบในการจอดรถของผู้ปกครองที่มาประชุมให้
เรียบร้อย   
 

๒.๑๒ คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประกอบด้วย 
 

ที่ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
ห้อง Classroom 

Meeting 
๑ ครูประจ าชัน้  ม. ๑/๑ ๑. นางรัตนาวลี  ชูเมือง 

๒. นางสาวยุพา   สุวรรณศรี 
๒๒๒ 

๒ ครูประจ าชัน้  ม. ๑/๒ ๑. นางสาวสุมิตรา   ด้วงหิรัญ 
๒. นางสาวศิรินภา  เติมสงูเนิน 

๒๒๓ 

๓ ครูประจ าชัน้  ม. ๑/๓ ๑. นางอาจารี  จิตต์สวา่ง 
๒. นางสาวอุษณีย์  ทบัทิมทอง 

๒๒๔ 

๔ ครูประจ าชัน้  ม. ๑/๔ ๑. นางเบญจางค์   เจริญสุข 
๒. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 

๒๒๕ 

๕ ครูประจ าชัน้  ม. ๒/๑ ๑. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง 
๒. นายอรรถกร   จันทร์เทวี 

๒๒๖ 

๖ ครูประจ าชัน้  ม.  ๒/๒ ๑. นางบุญเรือน     หาลาภ 
๒. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา 

๑๑๘ 

๗ ครูประจ าชัน้  ม.  ๒/๓ ๑. นางสาววันดี     แววสวา่ง 
๒. นางสาวภัทิรา     สอาด 

๒๒๘ 

๘ ครูประจ าชัน้  ม.  ๒/๔ ๑. นางสาวประภาสิริ   ด้วงเงนิ 
๒. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร 

๒๑๖ 

๙ ครูประจ าชัน้   ม. ๓/๑ ๑. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศกัดิ์ 
๒. นางสาวทักษญา  เจริญเวช 

๒๑๘ 

๑๐ ครูประจ าชัน้   ม. ๓/๒ ๑. นายอุทัย   ไชยสงโท 
๒. นางนิตยา  วงศ์จนัทร 

๑๑๕ 

๑๑ ครูประจ าชัน้   ม. ๓/๓ ๑. นางศิริพร   รอดกสิกรรม 
๒. นายจตุชยั  นนัทวิชติ 

๑๑๖ 

๑๒ ครูประจ าชัน้   ม. ๓/๔ ๑. นางพรทิพย์   ทาส ี
๒. นางพยอม  ไชยสงโท 

๑๑๗ 

๑๓ ครูประจ าชัน้  ม.  ๔/๑ ๑. นางประไพ   อ่อนสลุง 
๒. นางสาวอุษณีย์  ทบัทิมทอง 

๒๑๘ 

 
 
 



๕ 

 

ที่ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
ห้อง Classroom 

Meeting 
๑๔ ครูประจ าชัน้   ม. ๔/๒ ๑. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 

๒. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง 
๒๑๖ 

๑๕ ครูประจ าชัน้   ม. ๕/๑ ๑. นางสาวศิรินภา  เติมสงูเนิน 
๒. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร 

๒๒๘ 

๑๖ ครูประจ าชัน้   ม. ๕/๒ ๑. นางชญาภา   พึง่สุข 
๒. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 

๒๒๔ 

๑๗ ครูประจ าชัน้   ม. ๖/๑ ๑. นายสนุทร   จิตต์สวา่ง 
๒. นางสาวทักษญา  เจริญเวช 

๒๒๕ 

๑๘ ครูประจ าชัน้   ม. ๖/๒ ๑. นางพยอม  ไชยสงโท 
๒. นางสาววันดี  แววสวา่ง 

๒๒๖ 

๑๙ ครูประจ าชัน้   ม. ๖/๓ ๑. นางนิตยา  วงศ์จนัทร 
๒. นางบุญเรือน  หาลาภ 

๒๒๓ 

 

 มีหน้าที่ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ตามล าดับกิจกรรมและเอกสารที่ทาง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดไว้ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมที่กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
 

๒.๑๓ ฝ่ายประเมินผล มีหนา้ที ่ประเมินผลและสรปุผลการประชุมผูป้กครอง เพื่อน าผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป ประกอบด้วย 
  ๒.๑๓.๑ นางสาวบุณยหนนุ  ประสมสุข ประธานกรรมการ 

๒.๑๓.๒ นางบุญเรือน  หาลาภ  รองประธานกรรมการ 
๒.๑๓.๓ นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา  กรรมการ 
๒.๑๓.๔ นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒.๑๔ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบกิ จ่ายการเงินในการด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
  ๒.๑๔.๑ นางอาจารี    จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
  ๒.๑๔.๒ นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน  กรรมการ 
  ๒.๑๔.๓ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและ
ทางราชการสบืไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

                        (นางกาญจนา   บุญคง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวทิยาคม 

 
 



๖ 

 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
......................................................................................... 

 
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๐๗.๓๐ - 
๐๘.๒๐ น. 

ลงทะเบียน 
- ม.ต้น 
- ม.ปลาย 

 
- หน้าห้องวิชาการ 
- หน้าห้องสมุด 

ครูประภาสิริ 
และคณะ 

นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายต้อนรับ หน้าห้องประชุมจ าปี 
สิรินธร 

ครูเบญจางค์ 
และคณะ 

นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายจราจร สนามฟุตบอล ครูชลเทพ นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาสัมพันธ์ - จุดรับลงทะเบียน 

- ห้องประชาสัมพันธ์ 
- ครูสุมิตรา 
- ครูจตุชัย 

 

๐๘.๐๐ น. - นักเรียนท ากิจกรรมหน้า
เสาธง 
- กิจกรรมรับน้องใหม่ 

หน้าเสาธง 
 
ห้องเรียนธรรมชาติ 

- ครูบุณยหนุน 
และคณะ 

คณะกรรมการ
นักเรียน 

๐๘.๓๐ - 
๑๐.๐๐ น. 

ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น
พบผู้อ านวยการ 
- ประมวลภาพกิจกรรม 
- กล่าวต้อนรับ ๓ ภาษา 
- ชม VTR 
- ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับ 

ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูสุนทร และ
คณะ 
- ครูชลเทพ 
- ครูสุภาพ 
- ครูชลเทพ 
- ผู้อ านวยการ 

ครูที่ปรึกษา ม.ต้น 
และนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย
เข้ากิจกรรม Classroom 
meeting 
- ประสานเก็บตก ดูแล
ผู้ปกครองที่มาทีหลัง 
- กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 
- เริ่มประชุม (PowerPoint) 
- แยกเข้ากลุ่ม จัดท า
กิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครองส่งครูที่ปรึกษา 
- ลงชื่อเข้ากลุ่ม (ตามกลุ่ม
เพ่ือนสนิท) 
 

ห้องเรียน 
 
 
- จุดรับลงทะเบียน 
 
- ห้องเรียน 

ครูที่ปรึกษา  
ม.ปลาย 
 
- ครูประภาสิริ 
และครูสุมิตรา 
- ครูที่ปรึกษา 
ม.ปลาย 

นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 



๗ 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
๐๘.๓๐ - 
๑๐.๐๐ น. 

(ต่อ) 

ครูที่ปรึกษาอธิบายขั้นตอน
กิจกรรมประสานสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครองส่งครูที่ปรึกษา 
- คัดเลือกผู้ปกครอง
เครือข่าย ม.๑ และ ม.๔ 
(ห้องอ่ืนๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอให้ส่งรายชื่อ
ใหม่) 
- ท าแบบประเมิน 

   

๑๐.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย
พบผู้อ านวยการ 
- ประมวลภาพกิจกรรม 
- กล่าวต้อนรับ ๓ ภาษา 
- ชม VTR 
- ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับ 
- มอบเงินค่าเสื้อผ้าแก่
นักเรียน 
- ช าระเงินค่าประกัน 

ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูสุนทร และ
คณะ 
- ครูชลเทพ 
- ครูสุภาพ 
- ครูชลเทพ 
- ผู้อ านวยการ 
- ครูที่ปรึกษา 
 
- ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา  
ม.ปลาย และ
นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น
เข้ากิจกรรม Classroom 
meeting 
- กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 
- เริ่มประชุม (PowerPoint) 
- แยกเข้ากลุ่ม จัดท า
กิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครองส่งครูที่ปรึกษา 
- ลงชื่อเข้ากลุ่ม (ตามกลุ่ม
เพ่ือนสนิท) 
 

ห้องเรียน 
 
 
- ห้องเรียน 

ครูที่ปรึกษา  
ม.ต้น 
 
- ครูที่ปรึกษา 
ม.ต้น 

นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 
 



๘ 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

(ต่อ) 

ครูที่ปรึกษาอธิบายขั้นตอน
กิจกรรมประสานสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครองส่งครูที่ปรึกษา 
- คัดเลือกผู้ปกครอง
เครือข่าย ม.๑ และ ม.๔ 
(ห้องอ่ืนๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอให้ส่งรายชื่อ
ใหม่) 
- ท าแบบประเมิน 
- มอบเงินค่าเสื้อผ้าแก่
นักเรียน 
- ช าระเงินค่าประกัน 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


