
 
 

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง   
ปีการศึกษา  2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  1 – 6 
ณ อาคารวิทยาสมาคร    โรงเรียนสุรนารีวิทยา   จังหวัด

นครราชสีมา 
 

 

วันอาทติยท์ี่ 10  มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา 12.00 – 16.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

วันเสาร์ที่  16  มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา 12.00 – 16.00 น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

วันอาทติยท์ี่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา 12.00 – 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

ประจําปีการศึกษา  2561 
 1.1  วันอาทิตย์ที่  10  มิถุนายน  2561  
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน 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
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 
1.2  วันเสาร์ที ่ 16  มิถุนายน  2561  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน 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
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 

 
 
 



 
 

1.3  วันอาทิตย์ที่  17  มิถุนายน  2561  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 

เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 
07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 

 ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน 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
ระดับสายช้ันเรียนต่อ   ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่  ศธ 04261.42/ 724                                                           โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                   อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

                31    พฤษภาคม    2561 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน  2561   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 
 
 

           (นายโกศล    พงษพ์านิช) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

งานกิจการนักเรียน    กลุม่บริหารงานบุคคล 



โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
หมายเหตุ   โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมปากกาเพ่ือกรอกแบบประเมิน 
               ประชุมเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  ไม่ต้องนํานักเรียนมาด้วย  

คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

  ที ่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นายธนาชิต อาภานุพงศ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
2 นางสาวพุทธริธร    บูรณสถิตวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
3 นางปุณณป์วีย์ กอร์ปกุลหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
4 นางสาวสุดาพร      มะยุระรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
5 นางสาวสุจินดา      ธงสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 205 เฉลิมพระเกยีรติฯ ชั้น 2 
6 นางธิดาภรณ ์  วรรณโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
7 นางสาวนงพะงา    ทองวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
8 นายกัมปนาท       นพคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
9 นางหทัยทัด  ชวาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
10 นางรัชนีวรรณ  ฐานะวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
11 นางมนัส             ขันธสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
12 นางสาวกันทิมา     โฮมเชาว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
13 นางรุ่งนภา    ขอฟุ้งกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
14 นางสาวสุชาดา     ชัยรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
15 นางชุติมณฑน์       ภัทรวรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/15 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
16 นายครรชิต           พิมใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/16 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
17 นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/17 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
18 นางสาวจริยา       แสงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/18 1145 อาคาร 11 ชั้น 4 
19 นางสาววาสนา เสมามอญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/19 1146 อาคาร 11 ชั้น 4 
20 นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/20 1112 อาคาร 11 ชั้น 1 

 

ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ท่ี ชื่อ-สกุลครูประจําชั้น รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องท่ี 
ประชุม อาคาร 

1 นายบารมี ศรีธรรมานุสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
2 นายยุรนันท์          ทรวงทองหลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
3 นางนฤมล ตรัสวิมาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
4 นางสาวณัฐวดี        กูละพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
5 นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลธนังกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 205 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
6 นางสาวปาริฉัตร     จูงกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
7 นางสาวพนมพร      รักษาภักดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
8 นางสุภิน               ผิวสา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
9 นางสุนีย์ พลอยดํา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
10 นายธนวัฒน์         พิมพ์โคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
11 นางสุธินีย์            สุวรรณธาดา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
12 นางสาวภัทรพร     ภักดีแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
13 นางสาวสุวิมล    แสงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
14 นางสาวฉันทนา     คงวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 



15 นางสาวสุทิษา       แพเกาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/15 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
16 นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/16 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
17 นางสาวอรวรรณ     เทียนธวัชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/17 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
18 นางสาวพิมพ์ชนก    พรหมศร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/18 705 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
19 นางสาวอังคารัตน์    ชมสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/19 706 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
20 นายชัยทัต           พินิจวชิรพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/20 707 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 

 
 
 
 

 
ที่  ศธ 04261.42/ 725                                                           โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                   อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

                    31    พฤษภาคม    2561 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันอาทิตย์ที่  17 มถิุนายน  2561   โดยมีวัตถุประสงค์    เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน               
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  และดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายช้ันเรียน 
ต่อตามลําดับ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน 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
ระดับสายช้ันเรียนต่อ   ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า 
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 

      จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          (นายโกศล     พงษ์พานิช) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 



งานกิจการนักเรียน    กลุม่บริหารงานบุคคล 
โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
หมายเหตุ   โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมปากกาเพ่ือกรอกแบบประเมิน 
               ประชุมเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  ไม่ต้องนํานักเรียนมาด้วย  

 คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ที ่ ชื่อ-สกุลครูประจําชั้น รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนกัเรยีน 

ห้องที ่
ประชุม อาคาร 

1 นายศุกภชัย        นนท์ภายวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
2 นางสาวเกวลีนทร ์  ท่วมกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
3 นางกันยา           สุดสายเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
4 นางสาวอารยีา      ยิ้มสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
5 นางสาวกุลนาถ    วรัชชัยการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 205 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
6 นางสาวชมพูเนกข์  สุรยิะสกุลวงษ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
7 นางสาวภรภัทร     พลาทิพย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
8 นางสาวนิภา         หงุ่ยกระโทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
9 นางสิริสกุล         สิริชัยตระกลู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
10 นางสาวนํ้าเพชร   วัชรมาลีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
11 นางสาวกาญจน์เกล้า  แฉล้มไธสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
12 นางปิยะพร        เภาพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
13 นางวัลภา          ศิริมานนท ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
14 นางพรทิพย์       เกตุแกว้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
15 นางสาวชนม์นภิา  อุสาหะจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 1143 อาคาร  11  ชัน้  4 
16 นางเยาวลักษณ ์   วาระรงัสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16 1144 อาคาร  11  ชัน้  4 
17 นางสมจิตร์          หาญสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17 1113 อาคาร  11  ชัน้  1 

 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ที ่ ชื่อ-สกุลครูประจําชั้น รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนกัเรยีน 

ห้องที ่
ประชุม อาคาร 

1 นางสุภาภรณ์    ศรีทับทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
2 นางสาวสมหญิง       ชูชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
3 นางสาวณัฎฐา สุวัฒนชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
4 นางสุทธิสิน ี           สุจริตรกัษ์กมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
5 นางณษมา             นิยมพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 205 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
6 นางสาวกมลรตัน์     บุญซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
7 จ.ส.ต.ธนกฤต          ชัยภัทรจนิดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
8 นางลักษณ์นารา       ตะลาโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
9 นางอรสา          วงษาโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
10 นายวันเฉลิม         พลศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
11 นางสาวอัจฉรา       ดลประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
12 นางวิยะดา            ลมสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 



13 นายธรรมวัฒน์   พฤกษาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 
14 นางสาวรดารัตน์     ยุมิมัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
15 นายไกรพล           แก้วกัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
16 นายสมบัติ            บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
17 นางโสพรรณวดี      เมธาวุฒินนัท ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 
18 นางอุบลพรรณ       โชติกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/18 705 เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 

 

 
 

 
ที่  ศธ 04261.42/726                                                            โรงเรียนสุรนารีวิทยา    ถนนมิตรภาพ 

                                                                                   อําเภอเมือง     นครราชสีมา   30000 
 

                  31    พฤษภาคม    2561 
 

เรื่อง      เชิญประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน ( Classroom Meeting ) 
 

เรียน      ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ได้กําหนดการประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน  ( Classroom Meeting ) 
ในวันอาทิตย์ที่  10 มถิุนายน  2561   โดยมีวัตถุประสงค์    เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน               
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน  และดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายช้ันเรียน 
ต่อตามลําดับ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 

07.30 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาสมาคร 
- ผู้ปกครองลงทะเบียน 

12.00 น. - ครูประจําช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่รับ 
 ลงทะเบียน 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
ระดับสายช้ันเรียนต่อ   ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า 
ช้ัน 2  อาคาร 4 

15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียน  ไปประชุมเพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับสายช้ันเรียนต่อ ที่ห้องเฟ่ืองฟ้า  
ช้ัน 2  อาคาร 4 

 

      จึงเรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายโกศล   พงษ์พานิช) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 



งานกิจการนักเรียน    กลุม่บริหารงานบุคคล 
โทร. 044 -  255 - 740 
โทรสาร . 044- 255-741 
E-mail: SRN_ korat@hotmail.com 
หมายเหตุ   โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมปากกาเพ่ือกรอกแบบประเมิน 
               ประชุมเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  ไม่ต้องนํานักเรียนมาด้วย  

คณะกรรมการรับลงทะเบียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ระดับห้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นายสดใส          ศรีกุตา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
2 นางชันม์จิรา      ก่อสกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
3 นายปุณยวีร์       การบรรจง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
4 นางสาวอังศุมาริน  พรมสันเทียะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
5 นางประณยา      ฐาวิรัตน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 205 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
6 นายเจษฎา  ปาปะกัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
7 นายภากร         เทียนทิพย์การุณ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
8 นาง ณวิสาร์       จตุกุลพิพัฒน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
9 นางฉัตรสุดา      เกิดกรุง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
10 นางวาสนา        ฤทธิสิทธ์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
11 นางสาวณัฎยาภรณ์  แสนรัมย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
12 นางบุปผา         โสระวงค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
13 นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
14 นางพิกุล          เอกทศัน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
15 นางสาวสุดาดวง   เกิดโมฬี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 1141 อาคาร 11  ช้ัน 4 
16 นางสาวสมส่วน    สมสะอาด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 1142 อาคาร 11  ช้ัน 4 

 

ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ที่ ช่ือ-สกุลครูประจําช้ัน รับลงทะเบียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

ห้องที่ 
ประชุม อาคาร 

1 นางสาวกีรติกา     มสีุข ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 201 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
2 นายปรัทยา ประสาทกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 202 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
3 นางภารวี            พูนแก้ว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 203 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
4 นางสาวบุญฐกาญจน์  บุญเคน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 204 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
5 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์  สิงห์สกล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 205 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
6 นายบุญเก้ือ        หาทวายการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 206 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
7 นางสาวณิชานันท์  พิชญไพโรจน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 207 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
8 นางกุลธิดา        จรญูฉาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 208 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 
9 นางอัมพิกา       ฟ้าคุ้ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 307 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
10 นางสาวบุษยา ปักการะนัง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 308 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
11 นางสุมาลี  ศรสีุทธ์ิ ทองม ี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 309 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
12 นางสาวกัญญารัตน์   จิ๋วนอก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 310 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 



13 นายชํานิ           จันทร์โพธ์ิ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 311 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 
14 นางอรพันธ์       แคกระโทก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 701 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
15 นายวุฒิไกร        กิขุนทด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 702 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 

16 นางนงลักษณ์     ธีระวัฒนานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 703 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 

17 นายวรเดช        ทุมมะชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/17 704 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 

18 นางพรรณพนัช   รอดเริญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/18 705 เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
 
 
 


