
 

ก ำหนดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมชุมชนสร้ำงสรรค์ประสำนสำนสัมพันธ์บ้ำน และโรงเรียน 

ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ 

วันเสำร์ที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะน าก าหนดการ เชิญชมวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  - คณะผู้บริหาร ประชุมแจ้งนโยบาย ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียน  
      1. ลงทะเบียน รับบัตรคิว 

      2. ด าเนินการประชุมในหัวข้อตา่งๆ 

  3. คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรยีน 

      4. ผู้ปกครองช าระเงินบ ารุงการศึกษา ค่าระบบบตัรนักเรียน  
         และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรยีนให้แก่ผู้ปกครอง 

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  - คุณครูหัวหน้าระดับและผู้ช่วยด าเนินการจดัตั้งเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับชั้น       

เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๕ 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะน าก าหนดการ เชิญชมวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - คณะผู้บริหาร ประชุมแจ้งนโยบาย ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  - ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียน  
      1. ลงทะเบียน รับบัตรคิว 

      2. ด าเนินการประชุมในหัวข้อตา่งๆ 

  3. คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรยีน 

      4. ผู้ปกครองช าระเงินบ ารุงการศึกษา ค่าระบบบตัรนักเรียน  
         และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรยีนให้แก่ผู้ปกครอง 

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  - คุณครูหัวหน้าระดับและผู้ช่วยด าเนินการจดัตั้งเครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับชั้น  
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***หมำยเหตุ*** 

ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนตรวจ ATK และน ำภำพถ่ำยผลตรวจมำแสดงท่ีจุดคัดกรองบริเวณ
หน้ำโรงเรียนก่อนเข้ำโรงเรียน 


