
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๒๑๓ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “ผูปกครองพบครูเพ่ือลูกรัก” 

................................................ 

   ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กําหนดจัดกิจกรรมในโครงการ “ผูปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”  

ในวันศุกรที่ ๖  กันยายน ๒๕๖๒    เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ วัตถุประสงค   โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึง

แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

     นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม                 ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ                สวนสุข             กรรมการ 

นายสมชัย  กองศักด์ิศรี                 กรรมการ  

นางปานทิพย  สุขเกษม                     กรรมการ 

นางสาวภรณกมนส        ดวงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี     อํานวยการ ใหคําปรึกษา   แนะนําและชวยเหลือแกไขปญหา  เพื่อใหการดําเนินการ   

            เปนไปดวยความเรียบรอยและบงัเกิดผลดี 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 

  นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 

  นางสาวจริา  จั่นเล็ก   กรรมการ 

  นางสาวภัทรนุช   คําดี   กรรมการ 

  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

  นางสาวมณทิพย  เจริญรอด  กรรมการ 

  นางสาวรัตยา   รางกายดี  กรรมการ 

  นางสาวชลติา   บุญรกัษา  กรรมการ 

  นางพัชรา    ไตรยวงศ  กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 

  วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง  กรรมการ 

  นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 



 ๒ 
นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ  กรรมการ 

นางสาวสุภิดา   โลเกษ   กรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน พิมสา   กรรมการ  

นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ  กรรมการ    

  นางสาววิลัยภรณ  ปยะวงค   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวศิรลิักษณ อภิรมยพฤกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี     ๑. จัดดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค                             

             ๒. ประสานงานกบัฝายทีเ่กี่ยวของ และดําเนินงานตามโครงการ              

    ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู แจงรายละเอียดการดําเนินการสอบแกตัว  ดูแลและรวมกํากบั   

       ใหการดําเนินการเสรจ็สมบรูณ 

 

๓. คณะกรรมการจัดทําเอกสารแจงผูปกครอง และแจกเอกสารการสอบแกตัวกรณีพิเศษ 

  นางสาวศิรลิักษณ อภิรมยพฤกษา  ประธานกรรมการ 

นางสาวสุภิดา      โลเกษ   กรรมการ 

นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ  กรรมการ 

นางสาวทวินันท   ใสขาว   กรรมการ 

  นางสาววิลัยภรณ  ปยะวงค   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวธัญญารัตน     พิมสา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี     ๑. รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่ตองสอบแกตัวกรณีพิเศษ                             

    ๒. ทําหนังสือแจงผูปกครอง – รวบรวมผลการดําเนินการ  รายงานผูอํานวยการ  

    ๓. จัดทําเอกสารสอบแกตัวใหฝายที่เกี่ยวของ                                      

   ๔. รายงานผลการสอบแกตัวใหผูปกครองทราบเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ       

 

๔. คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร 

  นางมลิวรรณ   อันพิมพ ประธานกรรมการ 

นางสาวอนุสรา    สุขสุคนธ   กรรมการ 

นายนักขตฤกษ    ภูระหงษ กรรมการและเลขานุการ 

นายศราวุธ    คารมหวาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี     ๑. เปนพิธีกรดําเนินรายการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบงัเกิดผลดี 

 

 

 

 

 



 ๓ 
๕. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

  นายสุวิท   ปนอมร   ประธานกรรมการ 

  นายกําพล  จางจะ   กรรมการ 

นายสุริยา  ทรัพยเฮง  กรรมการและเลขานุการ 

  นายภาคภูมิ  แกวเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑.  จัดทําขอความ   “โครงการผูปกครองพบครเูพื่อลูกรกั”                                                  

                       ครั้งที่  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๒          

                       วันที่   ๖  กันยายน     ๒๕๖๒     

                                                    ติดหนาเวทีหอประชุม 

๒. ดูแลระบบไฟและเครือ่งปรับอากาศใหสามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย 

๓. บันทึกภาพการดําเนินการ 

 

๖.  คณะกรรมการแจกเอกสารแจงผูปกครอง และเอกสารลงทะเบียน 

๑.  นางสาวรัตยา   รางกายดี  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑  

๒.  นายสรุิยา   ทรัพยเฮง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑  

๓.  นางสาวพัชราวัลย  บุตรพรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๕ 

๔.  นางสาวทิพวรรณ   โลกิตติธรกลุ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๕ 

๕.  วาที่ร.ต.หญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๖ 

๖.  นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๖ 

๗.  นางสาวกุลยา  บูรพางกูร   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๗ 

๘.  นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๗ 

๙.  นางสาวอโนชา   โปซิว   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๘ 

๑๐.  นายณรงค    หนูนาร ี             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๘ 

๑๑.  นายสณัห    พินิจมณีรัตน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๙ 

๑๒.  นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๙ 

๑๓.  นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๐ 

๑๔.  นายกิติศักด์ิ   โฉมวิไล   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๐ 

๑๕.  นางสาวพรวลี   สุขสอาด    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๑ 

๑๖.  นางสาวอรวรรณ   พันธุภัครินทร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๑ 

๑๗.  นางสาวทวินันท   ใสขาว     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ 

๑๘.  นางสาวนฤมล   รับสง   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒ 

๑๙.  นางสาวศศิธร   เมืองมูล    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๓ 

๒๐.  นางนลินพร   สมสมัย   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๓ 

๒๑.  นางสาวกนกภรณ   โพธ์ิเขียว  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๔ 



 ๔ 
๒๒.  นางสุภาภรณ   ภูระหงษ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๔ 

๒๓.  นายศักรินทร   ศรีตระกลู    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๕ 

๒๔.  นายทินกร    พานจันทร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๕ 

๒๕.  นางสาวกมลลักษณ   สรอยเงิน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๖ 

๒๖.  นายสมุฎฎ์ิ    ภาษาดี   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๖ 

๒๗.  นางสาวอัญชนา   แซจิว   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๗ 

๒๘.  นายศราวุธ   คารมหวาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๗ 

๒๙.  นายนักขตฤกษ   ภูระหงษ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๘ 

๓๐.  นายนิพนธ    พจนสุวรรณชัย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๘ 

๓๑. นางสาวณิชานันท   ศรีโพธ์ิออน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖/๙ 

หนาท่ี ๑. รับลงทะเบียน แจกแบบประเมิน 

๒. ดําเนินการแจกผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครอง แจงรายละเอียดการดําเนินการสอบแกตัว  

ดูแลและรวมกํากบัใหการดําเนินการเสรจ็สมบรูณ 

 

๗. คณะกรรมการแตละกลุมสาระ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๑. นางพัชรา    ไตรยวงศ 

๒. นายสมจิตร     แพทยรัตน 

๓. นายสุวิท     ปนอมร 

๔. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง 

๕. นายเพชร  สาระจันทร 

๖. นางนาวนฤมล  รับสง 

๗. นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี    

๘. นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ   

๙. นายสุริยา  ทรัพยเฮง   

๑๐. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ 

๑๑. นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ 

๑๒. นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล 

๑๓. นางสาวจรีะภา  ชินภัคดี 

๑๔. นางสาวมวาร ี  ใจชูพันธ 

๑๕. นางสาวนงคราญ   คําลัยวงษ 

 

 

 



 ๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

๑๖. นายนิธิภัทร    สรอยเช้ือดี 

๑๗. นางปทมา    รัตนจํานง 

๑๘. นางสาวปยวรรณ  ฑิมัจฉา 

กลุมสาระการเรียนรูศลิปศึกษา 

๑. นางสาวชลิตา    บุญรกัษา 

๒. นางนวรัตน     นาคเสนีย 

๓. นางสาวภัทรนันท แดนวงศ 

๔. นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย 

๕. นายสาธิต    แกวศรีทัศน 

๖. นางสาวเมทิตา  ชัยมา 

๗. นายสัณห    พินิจมณีรัตน 

๘. นายศิรณัฏฐ    ภูพิเศษศักด์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. วาที่ ร.ต.ประจักษ จอมทอง 

๒. นายณรงค     หนูนาร ี

๓. นายนิพนธ     พจนสุวรรณชัย 

๔. นายสุมังครัตน  โคตรรมณี 

๕. นางสาวพรวล ี   สุขสะอาด 

๖. นายชัยวัฒน    ผองสังข 

๗. นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ 

๘. นายภาคภูมิ     แกวเย็น 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๑. นางสาวภัทรนุช    คําดี 

๒. นางสุภาภรณ   ภูระหงษ 

๓. นางสาวอุษณีษ  ออนแท 

๔. นางเกวล ี   บุญบา 

๕. นางรุงตะวัน    ทาโสต 

๖. นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย 

๗. นายสมพร    โพธ์ิศรี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๘. วาที่รอยตรหีญงินุชนาถ สนามไชย 

๙. นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา 

๑๐. นางสาวจญีาพัชญ แกมทอง 



 ๖ 
๑๑. นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสทุธ์ิ 

๑๒. นางสาวอโนชา  โปซิว 

๑๓. นางสาวทวินันท   ใสขาว 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑. นางธัญญา    สติภา 

๒. นางอนุสรา     สุขสุคนธ 

๓. นางสาวพนิดา  ยอดรัก 

๔. วาที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ 

๕. นายทินกร     พานจันทร 

๖. นางสาววิลัยภรณ  ปยะวงค 

๗. นางสาวสุภิดา  โลเกษ 

๘. นางสาวลาวัลย  คงแกว 

๙. นางสาวณิชพัณณ เฉลิมพันธ 

๑๐. นางมลิวรรณ    อันพิมพ 

๑๑. นางสาวอมรรัตน  มะลงิาม 

๑๒. นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ 

๑๓. นางสาวพัชราวัลย บุตรพรม 

๑๔. นางสาวอลิษา  ไชยรินทร 

๑๕. นางสาวเกรียงศักด์ิ   มะละกา 

๑๖. นางสาวชนเมธี  ศรีษะเทือน 

๑๗. วาที่ ร.ต.กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน 

๑๘. นางสาวพิกลุทา  หงสทอง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๑. นางสาวมณทิพย  เจริญรอด 

๒. นางสาววณิชชชา  อเนกวิชวิทยา 

๓. นางสาวฌัชชา  ปญญาเมา 

๔. นางสาววชิราภรณ สันตวงษ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๕. นางสาวศิราภร  นาบุญ 

๖. นางสาววราล ี   สินธุวา 

๗. นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา 

๘. นางสาวศศิธร  เมืองมูล 

๙. นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ 



 ๗ 
๑๐. นางสาวจุฑารัตน   เกาะหวาย 

๑๑. นางสาวกุลยา    บูรพางกูร 

๑๒. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท 

๑๓. นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ 

๑๔. นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร 

๑๕. นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ 

๑๖. นางสาวศิรลิักษณ อภิรมยพฤกษา 

๑๗. นางสาวกนกภรณ โพธ์ิเขียว 

๑๘. นางสาวเกศินี    จันทรครบ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑. นางนลินพร     สมสมัย 

๒. นางเกษรา     กองศักด์ิศร ี

๓. นางโสภา    พงศเทพปูถัมภ 

๔. นางสาวนิภาพรรณ    อดุลยกิตติชัย 

๕. นางสาวจริา    จั่นเล็ก 

๖. นางทิพยจันทร  หงษา 

๗. นางสาวอรวรรยา     ภาคคํา 

๘. นายสุชาติ    รัตนเมธากรู 

๙. นางสาวเจนจริา  เพ็งจันทร 

๑๐. นางสาววิไลพรรณ คงดี 

๑๑. นางสาวกวินวัณณ   กาฬดิษฐ 

๑๒. นางสาวกมลรัตน  ตระกลูสถิตมั่น 

๑๓. นางสาวจันทรา  ตระกลูเศรษฐสิร ิ

๑๔. นายชนินทร    บัวแจง 

๑๕. นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ 

๑๖. นายศักรินทร    ศรีตระกลู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑๗. นางสาวศิริมา    บุญสวัสด์ิ 

๑๘. นางสาวกมลลกัษณ   สรอยเงิน 

๑๙. นางสาวปรารถนา  รุงเรือง 

๒๐. นางสาวจินตจุทา   เกสร 

๒๑. นายนพดล    คําพร 

๒๒. นายนักขตฤกษ    ภูระหงษ 

 



 ๘ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. นางสาวรัตยา    รางกายดี 

๒. นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา 

๓. นายปวิตร      สมนึก 

๔. นายอภิวัฒน    บุญออน 

๕. นางบุญเย่ียม    พิทักษวงค 

๖. นางสาวอัญชนา  แซจิว 

๗. นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกลุ 

๘. นางสาววทันยา  ใจนันตา 

๙. นางสาววิไลวรรณ รัตนะ 

๑๐. นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร 

๑๑. นางสาวอรวรรณ  พันธุภัครินทร 

๑๒. นายกิติศักด์ิ    โฉมวิไล 

๑๓. นางสาวช่ืนกมล  คงหอม 

๑๔. นางสาวพรทิวา  สมเนตร 

๑๕. วาที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง 

๑๖. วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซหลอ 

๑๗. นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ 

๑๘. นางสาวปรัชญา  การรกัษา 

๑๙. นายอรรถพล    ยตะโคตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑. นางทัศนีย        วงคเขียว 

๒. นางสาวพรทิพย  นาคเกิด 

๓. นางอาภาภรณ  อริวัน 

๔. นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ 

๕. นายศราวุธ    คารมหวาน 

๖. นายศิรวิชญ    ประยูรวิวัฒน 
๗. นางจันทรเพญ็    จันทรทอง 

หนาท่ี ๑. แจงรายละเอียดการดําเนินการสอบแกตัว  มอบหมายงานสอบแกตัว  ดูแลและรวมกํากบัใหการ

ดําเนินการเสร็จสมบูรณ  

 

 

 

 



 ๙ 
๘. คณะกรรมการฝายสถานท่ี                                              

  นายธรรมนูญ                สวนสุข            ประธารกรรมการ 

  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ 

นักการภารโรง      กรรมการ 

 นางสาวศิริมา    บุญสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววันเพ็ญ  สุขสมพืช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดเตรียมหอประชุม ใหมีความพรอมในวันใชงาน 

 ๒. ดูแล สถานที่ที่ใชในการจัดกจิกรรม  

  ๓. จัดเตรียมนํ้าด่ืมสําหรบัผูปกครองทีม่าเขารวมประชุม 

 

๙. คณะกรรมการฝายประเมนิผล                                                        

  นางสาววิลัยภรณ     ปยะวงค   ประธานกรรมการ 

นางสาวศิรลิักษณ อภิรมยพฤกษา  กรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน พิมสา   กรรมการ 

  นางสาวสุภิดา      โลเกษ   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

หนาท่ี ๑. จัดทําแบบประเมินผลการประชุมโครงการ   “ผูปกครองพบครูเพื่อลูกรกั”                   

๒. สรุปและรายงานผลการประเมินตอผูอํานวยการ        

 

ใหบุคลากรที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ถูกตองและเปนไปดวยความ

เรียบรอยบังเกิดผลดีกบัทางราชการ                                               

 

ทั้งน้ีต้ังแตวันที่    ๒   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

สั่ง  ณ วันที่     ๒     เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

                 ( นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ) 

                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 ๑๐ 
กําหนดการ 

กิจกรรม “ผูปกครองพบครูเพ่ือลูกรัก” 

วันศุกรท่ี   ๖    กันยายน     ๒๕๖๒ 

………………………………….. 

 

เวลา     ๑๕.๐๐ น.              –  ผูปกครองลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เวลา     ๑๕.๓๐ น.  –  ประธานในพิธีมาถึง ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เวลา     ๑๕.๔๐ น.  –  รองผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กลาวรายงาน 

                                          –  ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กลาวเปดงาน 

          –   เริ่มกิจกรรมผูปกครองพบครูเพื่อลูกรัก 

–   ผูปกครองนักเรียนเขาพบครูแตละกลุมสาระ ช้ีแจงรายละเอียดการ 

               ดําเนินการสอบแกตัว  มอบหมายงานสอบแกตัว  ดูแล และรวม                                

               กํากับนักเรียนดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ 

 



แผนผังการจัด กิจกรรมผูปกครองพบครเูพื่อลูกรกั 

หนาเวท ี

 

ลงทะ 

เบียน 

 

คณะผูบรหิาร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา 

                   และวฒันธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

ผูปกครองเครือขาย 

 

 

ผูปกครองนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ครูที่ปรึกษาม.3/1 

และ ม.3/5 
ครูที่ปรึกษาม.3/6 

และ ม.3/7 
ครูที่ปรึกษาม.3/8 

และ ม.3/9 
ครูที่ปรึกษาม.3/10 

และ ม.3/11 

ครูที่ปรึกษาม.6/2 

และ ม.6/3 
ครูที่ปรึกษาม.6/4 

และ ม.6/5 

ครูที่ปรึกษาม.6/8 

และ 6/9 
ครูที่ปรึกษาม.6/6 

และ ม.6/7 


	กำหนดการ กิจกรรม “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”
	วันศุกร์ที่   ๖    กันยายน     ๒๕๖๒

