
 
ก ำหนดกำรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  (Classroom  Meeting)  คร้ังท่ี  ๒ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
วันเสำร์ท่ี  ๓๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒  ภำคเช้ำ  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๖ 

ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน 

ม.๑/๑ 
นางจรัญญา    พรตภณาพร 
นายณัฐวัฒน์   บุญชัยเกียรติ 
น.ส.ธิดารัตน์   สมประยูร   

๑๓๑ 

ม.๔/๑ 
นางนริศรา          เชยบุบผา 
นางณัชชา          เจริญสมบัติ 

๒๑๑ 

ม.๖/๑ 
นายวีระศักด์ิ    วงศ์ถาวรพินิจ 
นางธารีรัตน์    บุญครุฑ 

๒๓๓ 

ม.๑/๒ 
น.ส.นันทพร     ลาสิงห์   
น.ส.วรรณพรรณ  เลิศวัตรกานต์** 
Mr.Daniel Michael Whelan 

MEP ๑ 

ม.๔/๒ 
น.ส.ณัฐณิชา       ขามเย็น 
น.ส.ชาลินี          กิจชัยเจริญพร 
Mr.Jay Ford Malik Agunod 

MEP ๔ 

ม.๖/๒ 
นางณาตยา         ล าบอง 
นายวิรุฬห์        สมจิตต์ 
Ms.Michelle Joy Jimenez Carganilla 

MEP ๖ 

ม.๑/๓ 
นายอนุชา          ค ามาพันธ์ 
นายเกียรติวงศ์     ศรีสุขา 

๑๓๒ 
ม.๔/๓ 
นางดาริน   มีสรลักษณ์ 
น.ส.ยุพดี   แดงงาม 

๒๑๒ 
ม.๖/๓ 
น.ส.ยุดารัตน์   เพ็ชร์รุ่ง 
นายจินดา   กิมกูล 

๒๓๔ 

ม.๑/๔ 
น.ส.ปรางศิริ         ตรีเมฆ 
นายโชติวัฒน์        วอนวงษ์ 

๑๓๓ 

ม.๔/๔ 
 น.ส.นพมาศ        ทองศิริ ๒๑๓ 

ม.๖/๔ 
น.ส.กนกวรรณ       ตรีเดชา 
นายสุดใจ             ศรีบุญเรือง 

๒๓๕ 

ม.๑/๕ 
น.ส.สกาวเดือน     ปานทิพย์ 
น.ส.นัทธมน          เกิดกุล* 

๑๓๔ 
ม.๔/๕ 
นางสมพร         เสาะการ 
น.ส.ชาลิดา       นาคสุก 

๒๑๔ 
ม.๖/๕ 
นางรินรดา          รอดวงษ์ 
นายเอกณัฏฐ์        โสภี 

๒๓๖ 

ม.๑/๖ 
น.ส.ณัชกรกาญจน์  วงศ์ประสิทธิ์ 
น.ส.มัจฉา            สุนันท์ 

๑๓๕ 
ม.๔/๖ 
นายธานี          บุบผาคร 
น.ส.ทิพย์ชลดา   เพ็งบุปผา 

๒๑๕ 
ม.๖/๖ 
น.ส.ถิรนันท์          ถกลประจักษ์ 
นายปิติภูมิ            บัวตูม 

๓๒๒ 

ม.๑/๗ 
นางผงทิพย์          ศรีสมพร 
น.ส.ชนันณ์ชิฎา     สิงห์โตทอง 

๑๔๑ 
ม.๔/๗ 
นายส าเริง           โชครุ่ง 
น.ส.รุจิภาส       หรัญไชยกร 

๒๑๖ 
ม.๖/๗ 
นางประภัสสร      กิจวิจารณ์ 
นายสุพัฒน์           กองรัมย์ 

๓๒๓ 

ม.๑/๘ 
นางมาลี         ทรงเกตุกุล 
นายสุวิศิษฐ์         ก้านจักร   

๑๔๒ 

ม.๔/๘ 
น.ส.ณชมน       น้อยจันทร์ 
นายพชร          แก้วโกย 

๒๒๑ 
ม.๖/๘ 
นายศิระศาสตร์      มกรวานิชย์ 
นางฐนิตา     นกอยู่  

๓๒๕ 

ม.๑/๙ 
นางกุญช์ญาดา    คงสัมฤทธิ์* 
นายสมจิตร        วงษ์อิน 

๑๔๓ 
ม.๔/๙ 
นางจรวยพร      แก้วเชื้อ 
นางมณีพรรณ    ค าแก้ว 

๒๒๒ 
ม.๖/๙ 
น.ส.ธมลพัชร์         โพธิ์ศรี 
นายทวีศักด์ิ          หยิมกระโทก 

๓๒๖ 

ม.๑/๑๐ 
น.ส.วารินทร์         โพธิ์พันธ์ 
นางสาวอนุตร์กานต์   ผดุงกิจ 

๑๔๔ 

ม.๔/๑๐ 
นางธานี        พระชาติ 
นางเจียมจิตร    ว่องนุกูลสวัสด์ิ 

๒๒๓ 

ม.๖/๑๐ 
นายพรชัย            บัวทอง 
นายรัฐพงศ์          สีแสด 
Ms.Zhao            Yang 

๓๓๒ 

ม.๑/๑๑ 
น.ส.รุ้งนภา             น้อยอ่อน 
น.ส.ทิพยาภรณ์        สืบนุกูล 

๑๔๕ 

ม.๔/๑๑ 
น.ส.คัคนางค์      กิจไพบูลย์สมบัติ 
นางชณมณ        เครือวงษา 
Mr.Mark Joseph Paking Imperio 

๒๒๔ 

ม.๖/๑๑ 
น.ส.เปมิกา           มุสิกวงศ์ 
นายพรทวี            สีเคน 

๓๓๓ 

ม.๑/๑๒ 
น.ส.นิศารัตน์        ทนงค์รบ 
น.ส.ธีรภรณ์        ธนารักษ์ 

๑๔๖ 
ม.๔/๑๒ 
น.ส.วันเพ็ญ        ทักษิณ 
น.ส.ชุติกานต์     ทรัพย์สมบูรณ์ 

๒๒๕ 

ม.๖/๑๒ 
นางสุชาดา     เมฆสุวรรณ์ 
นายหฤษฎ์ิ      กิมกูล 

๓๓๔ 

ม.๑/๑๓ 
น.ส.สุจินต์           ไชยจ า 
นายอดิษศักด์ิ       ยะตะโคตร* 
Ms.Kezang         Wangmo 
Mr.Patrick    Josepk O’sullivan 

H ๕๓๑ 

ม.๔/๑๓ 
นายทวีศักด์ิ        อิ่มจิตต์ 
นายศรายุธ        บุญเผือก 
น.ส.จิราภรณ์     โมกไธสง 

๒๒๖ 

ม.๖/๑๓ 
น.ส.พณณกร        ชื่นชม 
นายสุมนตรี          ทุมมี ๓๓๕ 

  

ม.๔/๑๔ 
น.ส.พิมพ์กมน     คิงขุนทด 
น.ส.แก้วตา        พึ่งตนเอง 
น.ส.จุฑารัตน์      จิรัฐิติเจริญ 

๒๓๑ 
ม.๖/๑๔ 
น.ส.วรรณพัชร       อริยสุนทร 
นางดาเรศ           ไชยพงษ์ 

๓๓๖ 

  

ม.๔/๑๕ 
นายกิจประชา    อู่พิทักษ์ 
น.ส.เพทาย        โอชาวงษ์ 
น.ส.กวินทิพย์      บุญห่อ 

๒๓๒ 
ม.๖/๑๕ 
น.ส.สุริยาพร         สังข์สี 
นางกาญจนา         ผ่องแผ้ว 

๓๔๒ 

 



ก ำหนดกำรจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  (Classroom  Meeting)  คร้ังท่ี  ๒ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๒  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

วันเสำร์ท่ี  ๓๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒      ภำคบ่ำย  เวลำ  ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ณ  โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๕ 

ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน ห้อง/ครูท่ีปรึกษำ ห้องเรียน 

ม.๒/๑ 
นางวราภรณ์       ชุ่มจิตต์ 
นางวราภรณ์       บัวตูม 

๑๓๑ 

ม.๓/๑ 
นางจงจิตต์           พรรณาวร 
น.ส.รัตนา             เกิดคง 

๒๑๑ 
ม.๕/๑ 
นายศุภชัย       ว่องนุกูลสวัสด์ิ 
น.ส.นัฐยา        ประมวลทรัพย์ 

๒๒๖ 

ม.๒/๒ 
น.ส.จงกลณี    เหล็กจาน   
น.ส.รัชนีวรรณ       ค าเกิด*** 
Ms.Ana Grace Sumo Aromin 

MEP ๒ 

ม.๓/๒ 
นางจินตนา           พิชัยรัตน์ 
น.ส.อภิญญา          บัวตูม 
Mrs.Erlinda Poclis  Pablo 

MEP ๓ 

ม.๕/๒ 
นางศักด์ิศรี       เนตรหาญ 
น.ส.นัทธกาน     ปรางจันทร์ 
Mr.Tran Van Dong 

MEP ๕ 

ม.๒/๓ 
น.ส.ศิวพร         สุทธิศันสนีย์ 
น.ส.สุภาณี        เครืออนันต์ 

๑๓๒ 

ม.๓/๓ 
นายธนธรณ์          เทียนทอง 
น.ส.สุทธิดา          สิทธิศักด์ิ 

๒๑๒ 

ม.๕/๓ 
นายอนุชาติ          จงรัก 
นายศรัณยู            ศรีสมพร 
นางสุกัญญา           ซ่อนกลิ่น 

๒๓๑ 

ม.๒/๔ 
น.ส.นราทิพย์      เจนสัญญายุทธ 
นางเฉลิมขวัญ      วุฒิยา 
น.ส.ธีราพร         จูมานัส*** 

๑๓๓ 
ม.๓/๔ 
น.ส.เกษสิรินทร์       สุนทรวัตร์ 
น.ส.ประกาย         สีเขียว 

๒๑๓ 
ม.๕/๔ 
น.ส.อิสรีย์          ผาสุก 
นายสุริยา      ณะค า 

๒๓๒ 

ม.๒/๕ 
นายสิทธิชัย        ไชยโคตร 
น.ส.สุทธิดา        สาธุพันธ์* 
นายศุภฤกษ์        เกตุแก้ว* 

๑๓๔ 

ม.๓/๕ 
นางสุรีรัตน์        กล้าเผชิญโชค 
นายเสรี            ใกล้กลาง 
Mr.Cody  Campbell 

๒๑๔ 

ม.๕/๕ 
นายศศิวัฒน์         เดชะ 
น.ส.ชนากานต์       ศรีกุลคร 

๒๓๓ 

ม.๒/๖ 
น.ส.นฤมล          แก้วมาก 
นายธนรัตน์        จันทรินทร์   
Miss Li           Jianhui 

๑๓๕ 

ม.๓/๖ 
นายอมร                ดีช่วย 
นายวทัญญู             ลอยป้อม 
Mr.Kenneth Imbali Mpapale 

๒๑๕ 

ม.๕/๖ 
นางเสาวภา         เพชรคง 
น.ส.สุจิน            คุ้มครอง 

๒๓๔ 

ม.๒/๗ 
นางบุษรินทร์      มีสัตย์ 
นายพากเพียร    โตอินทร์ 
น.ส.ณิชาภัทร    ชูสลับ*   

๑๔๑ 

ม.๓/๗ 
น.ส.พิมพ์ลดา          ไพศาลวัสยศ 
นายทรัพย์สมบูรณ์     มหาเมฆ** 

๒๑๖ 

ม.๕/๗ 
นางอรพิน          สุขสวัสด์ิ 
น.ส.ประภาพร        กว้างทุ่ง 

๒๓๕ 

ม.๒/๘ 
นางรุ่งอรุณ         เพียรกิจ 
นายมานัส           เภาค า 

๑๔๒ 
ม.๓/๘ 
นางส าเภา            สรรพคุณยา 
นางจันทร์ฉาย         รุ่งโรจน์ 

๒๒๑ 
ม.๕/๘ 
น.ส.ชุตินันท์           ใจซื่อ 
น.ส.วีรวัลย์           วิณุราช* 

๒๓๖ 

ม.๒/๙ 
นายสิทธิราช       ปาวงศ์ 
น.ส.พิชญวดี        ยืนชีวี* 

๑๔๓ 
ม.๓/๙ 
นายพงศ์พัชร          โชติธรรม 

๒๒๒ 
ม.๕/๙ 
นางสราญรมย์       ยิ่งสุข 
นายมนตรี            ยิ่งสุข 

๓๒๒ 

ม.๒/๑๐ 
นายจ าลอง         สมไทย 
น.ส.สุปราณี        แสนใจรักษ์ 

๑๔๔ 

ม.๓/๑๐ 
นางสมหมาย        พรมศรียนันท์ 
น.ส.เนาวรัตน์  ฉิมประเสริฐ 

๒๒๓ 

ม.๕/๑๐ 
นางอรวรรณ์        นาคบ ารุงศรี 
นายชยวินท์           โฉมงาม 
Mr.John  Erwin  Nacario 

๓๒๓ 

ม.๒/๑๑ 
นายนิกร           กฤตยาวสุกุล 
น.ส.อรวรรณ      แสงเพ็ชร 

๑๔๕ 
ม.๓/๑๑ 
ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ  กวยกูล 
น.ส.จตุพร              เสมาล้อม   

๒๒๔ 
ม.๕/๑๑ 
น.ส.สุรีพร            ยิ่งสุข 
น.ส.ปวีณา            ระวังจิตร 

๓๒๕ 

ม.๒/๑๒ 
น.ส.หทัยภัทร     สดแสงสุก 
น.ส.ภาณิศรา    จันทะโชติ 

๑๔๖ 

ม.๓/๑๒       
นายพิทักษ์พล      เทศพรม 
น.ส.ธันยานี         เชาว์ดี 

๒๒๕ 
ม.๕/๑๒ 
นางยุพดี   ไทยสีหราช 
นางวชิราพร   เรียงไธสง 

๓๒๖ 

ม.๒/๑๓ 
น.ส.พชรพร       พระศุกร์ 
นายประมาณ    ตาก่ิมนอก** 
Mr.Yongsu      Kim 

H ๕๓๑ 

ม.๓/๑๓ 
นายสถาพร        วัฒนธรรม 
น.ส.พัชนี          เหล็กเกตุ    
Mr.Raffy     Magdalusu 

H ๕๓๒ 

ม.๕/๑๓ 
นายวิชญ์วิสิฐ       เขียวสอาด 
นางรุ่งทิพย์           เทศพรม 

๓๓๒ 

    
ม.๕/๑๔ 
นางชญานิษฐ์       ทับทิมดี 
นายธงชัย           ศรีรักษา 

๓๓๓ 

    

ม.๕/๑๕ 
น.ส.สวรส            ตาลกุล 
นายชนันธวัฒน์     สถิตย์ 
นายฉัตริน           พรนรินทร์ทิพย์ 

๓๓๔ 



 


