
 
 
ที่  ศธ 04261.42/546                                                               โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                   อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

               19    พฤษภาคม    2560 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560   โดยมีวัตถุประสงค์    เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน               
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  และดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายช้ันเรียน 
ต่อตามลําดับ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่ 
รับลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่ 
รับลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

08.30 น. พิธีเปิดการประชุม 13.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
09.00 น. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

แนะนําหัวหน้าคณะ และครูประจําช้ัน 
13.30 น. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

แนะนําหัวหน้าคณะ และครูประจําช้ัน 
09.30 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองแยกกลุ่มไปห้องประจําช้ัน 
เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

14.00 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองแยกกลุ่มไปห้องประจําช้ัน 
เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

10.30 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 

      จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

    (นายสมคัร     ไวยขุนทด) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
 

หมายเหตุ   โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมปากกาเพ่ือกรอกแบบประเมิน 



 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นายธนาชิต อาภานุพงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
2 นางสุภิน ผิวสา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
3 นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
4 นางสาวสุดาพร      มะยุระรกั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
5 นางรุ่งนภา           ขอฟุ้งกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 705 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
6 นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 706 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
7 นางปัณฑารียา      ราศรี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 707 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
8 นางสาวนงพะงา    ทองวิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 708 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
9 นางหทัยทัด ชวาลา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 709 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
10 นางสาวสุชาดา     ชัยรัตน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 712 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
11 นางสมฤดี           อุดมรัตน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 713 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
12 นายครรชิต พิมใจ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 714 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
13 นางบุญส่ง กันทะเขียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 715 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
14 นางสาวสุจินดา    ธงสันเทียะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 716 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
15 นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 801 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 
16 นางเยาวลักษณ์   วาระรังส ี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 802 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 
17 นางสมจิตร์ หาญสูงเนิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 803 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 

 

ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นางสาวลัดดา       บูรพากูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
2 นางสาวสมหญงิ     ชูช่ืน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
3 นางชุติมณฑน์  ภัทรวรานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
4 นางนฤมล             ตรสัวิมาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
5 นางศุภากร            อนุกูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 705 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
6 นายธนวัฒน์           พิมพ์โคตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 706 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
7 นางสาวอังคารัตน์    ชมสันเทียะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 707 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
8 นางสุนีย์               พลอยดํา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 708 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
9 นายวรเดช  ทุมมะชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 709 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
10 นางรัตติมา พานิช ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 712 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
11 นายวัชระ             สุวรรณะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 713 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
12 นางสาววรนาถ วรัชชัยการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 714 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
13 นางสุมนา ปานสีทา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 715 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
14 นายชาญณรงค์      เอกนลินสุนทร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 716 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
15 นางสาวอัจฉรา คุ้มสวัสด์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 801 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 
16 นางสาวพิมพ์พิชชา   พลทองจันทึก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 802 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 
17 นางสถาพร           มุ่งวัฒนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 803 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 
18 นางปิญญา           จําปามูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/18 804 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 8 



 
 

 
ที่  ศธ 04261.42/ 547                                                              โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                  อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

                19    พฤษภาคม    2560 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันอาทิตย์ที่ 4  มิถุนายน  2560   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน               
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  และดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน    
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียนตามลําดับ     โดยมกํีาหนดการดังน้ี 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่ 
รับลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่ 
รับลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

08.30 น. พิธีเปิดการประชุม 13.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
09.00 น. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

แนะนําหัวหน้าคณะ และครูประจําช้ัน 
13.30 น. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

แนะนําหัวหน้าคณะ และครูประจําช้ัน 
09.30 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองแยกกลุ่มไปห้องประจําช้ัน 
เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

14.00 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองแยกกลุ่มไปห้องประจําช้ัน 
เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

10.30 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 

      จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (นายสมัคร      ไวยขุนทด) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
 

หมายเหตุ   โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมปากกาเพ่ือกรอกแบบประเมิน 
 



คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 701 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
2 นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 702 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
3 นางสาวภรภัทร พลาทิพย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 703 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
4 นางวัลภา            ศิริมานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 704 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
5 นางสาวชมพูเนกข์  สุริยะสกุลวงษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 705 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
6 นางธิดาภรณ์  วรรณโชติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 706 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
7 นางฉัตรสุดา        เกิดกรุง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 707 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
8 นางสาวนิภา        หงุ่ยกระโทก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 708 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
9 นางพรทิพย์         เกตุแก้ว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 709 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
10 ว่าที่ ร.ต.ชูชัย ตรรกโขติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 712 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
11 นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 713 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
12 นางสาวสุภาภรณ์   ลือกระโทก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 714 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
13 นางมนัส ขันธสมบัติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 715 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
14 นางสิริสกุล          สิริชัยตระกูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 716 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
15 นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 801 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 
16 นางบงกช         สุวรรณเบญจกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/16 802 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 

 
 

ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 701 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
2 นางสาวบุญฐกาญจน์  บุญเคน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 702 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
3 นางวิยะดา ลมสูงเนิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 703 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
4 นางปุณณ์ปวีย์         กอฺร์ปกุลหิรัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 704 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
5 นางวรวรรณ           ดํานิล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 705 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
6 นางสาวเกวลีนทร์     ท่วมกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 706 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
7 นางสุธินีย์             สุวรรณธาดา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 707 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
8 นางสาวณัฎฐา        สุวัฒนชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 708 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
9 นางรักตาภา  จิตหนักแน่น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 709 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
10 นางสุภาวดี ญาติบํารุง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 712 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
11 นายสมบัติ           บุญประเสริฐ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 713 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
12 นายวันเฉลิม         พลศรี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 714 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
13 นางณษมา           นิยมพล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 715 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
14 นางสุวรินทร์         ภูพิริยะวงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 716 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
15 นางสาวอัจฉรา       ดลประสิทธ์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 801 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 
16 นางสุดารัตน์          ตรรกโชติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 802 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 
17 นางสาวอรวรรณ     เทียนธวัชกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/17 803 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 
18 นางเอ้ืออารี           ภู่ภัทรางค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/18 804 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 

 
 



 

 
 
ที่  ศธ 04261.42/ 548                                                             โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                   อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

                19    พฤษภาคม    2560 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันอาทิตย์ที่ 18  มถิุนายน  2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน               
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  และดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน    
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียนตามลําดับ     โดยมกํีาหนดการดังน้ี 
 
              เวลา  07.30 น.  - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 

       - ผู้ปกครองลงทะเบียน 
        เวลา  08.30 น.   พิธีเปิดการประชุม 
              เวลา  09.00 น.   รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แนะนําหัวหน้าคณะและครูประจําช้ัน 
               เวลา  09.30 น.   ผู้ปกครองแยกกลุม่ไปห้องประจําช้ันเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
                                       ระดับห้องเรียน  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติตามห้องที่กําหนด 
              เวลา  10.30 น.  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ 
                                      เครือข่ายผูป้กครองระดับช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า ช้ัน 2  อาคาร 4 
 
 

      จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     (นายสมัคร      ไวยขุนทด) 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 

              
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
หมายเหตุ      โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทกุท่านเตรียมปากกา  เพื่อกรอกแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นายสดใส ศรีกุดา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 701 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
2 นางชันม์จิรา ก่อสกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 702 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
3 นางพนิตนาฎ     รติวรพงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 703 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
4 นางอรสา          วงษาโคตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 704 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
5 นาง ณ วิสาร์      จตุกุลพิพัฒน์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 705 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
6 นางพิกุล รักชอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 706 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
7 นางสาวณัฎยาภรณ์  แสนรัมย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 707 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
8 นางสาวดวงใจ        ปราบงูเหลือม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 708 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
9 นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 709 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
10 นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 712 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
11 นายมรกต          หงษ์อินทร ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 713 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
12 นางสาวอังศุมาริน พรมสันเทียะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 714 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
13 นางสุนที อุทัยเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 715 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
14 นางสาว ณ กุลกานต์   กีรติชัยฤทธ์ินารา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 716 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 7 
15 นางนวลอนงค์      โกมลานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 801 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 
16 นางสาววาสนา    เสมามอญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 802 เฉลิมพระเกียรติฯช้ัน 8 

 
 
 
  
 
 


