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ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่  11 /2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( Meeting  Classroom ) 
-------------------------------------------------------- 

     
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน( Meeting  Classroom )

เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีสัมพันธ์ภำพที่ใกล้ชิดกัน  เกิดควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวม ดังนั้นโรงเรียนก ำหนดประชุมใน
วันอำทิตย์ที่  18  มกรำคม  2558  ระดับ ม.ต้น ภำคเช้ำ เวลำ  07.30 – 12.30  น. ระดับ ม. ปลำยภำคบ่ำยเวลำ  
12.30 – 17.30 น. เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และ
มำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรครแูละบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ด ำเนินงำนดังนี้    

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1.1 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก    ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยรัตนะ   บัวรำ     กรรมกำร 
1.3 ว่ำที่ พ.ท.ฐนบดินทร์  รัตนวิชัย    กรรมกำร 
1.4 นำยโกวิท   มำตย์สำลี    กรรมกำร 
1.5 นำยเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์    กรรมกำรและเลขำนุกำร      

หน้าที ่  1. อ ำนวยควำมสะดวก   ให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้กำรประชุมผู้ปกครองด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1.1  นำยเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
2.1.2  นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3  น.ส.ปณยำ    แพร่เจริญวัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร 
2.1.4  นำงสำววันทนำ   กิตทิรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
2.1.5  นำงสำวอริสำ   บุตรดำมำ  กรรมกำร 
2.1.6  นำงสำวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมกำร 
2.1.7  นำงสำวสุพิณยำ วำปีกัง   กรรมกำร 
2.1.8  นำงสำวกนกภรณ์ กุสสลำนุภำพ  กรรมกำร 
2.1.9  นำงสำวกชพร  อำรัชกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.10นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. วำงแผน ก ำหนดขั้นตอน สถำนที่และบุคลำกรกำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน           
    ( Meeting  Classroom ) 
2. ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ ควบคุมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 



 2 

4. จัดเตรียมข้อมูลผลกำรเรียนกลำงภำคเรียนที่ 2/2557  
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
3. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง 

3.1 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.1 
3.1.1 นำงธนวรรณ   โสดำ    ประธำนกรรมกำร 
3.1.2 นำยประสพสุข  ศรีวันนู    กรรมกำร 
3.1.3 นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ   กรรมกำร 
3.1.4 นำยอุดม  จิรกิตตยำกร   กรรมกำร 
3.1.5 นำงสำวนิ่มนวล เกตุจันทร์   กรรมกำร 
3.1.6 นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ   กรรมกำร 
3.1.7 นำงสำวรัตนำนุสรณ์  ครองศักดิ์   กรรมกำร 
3.1.8 นำงวันทนำ    แดงประเสริฐกุล   กรรมกำร 
3.1.9 ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ   กรรมกำร 
3.1.10ว่ำที่ร.ต.อภิลักษณ์ ช ำนำญฤทธิ์   กรรมกำร 
3.1.11 นำงสุวิมล  ชุมสำย ณ อยุธยำ กรรมกำร 
3.1.12 นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ  กรรมกำร 
3.1.13 นำงพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมกำร 
3.1.14 นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำร 
3.1.15 นำงสำวพรพรรณ เจริญพิบูล  กรรมกำร 
3.1.16 นำงสำวนำถพร มูลจันทร์  กรรมกำร 
3.1.17 นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำร 
3.1.18 นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 
3.1.19 นำยนิพนธ์  แสงทอง   กรรมกำร 
3.1.20 นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนท  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.2 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.2 
3.2.1 นำงสำวชญำนี  วจนะศิริ   ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 นำงสำวศิริลักษณ์     เพ็งถมยำ   กรรมกำร 
3.2.3 นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมกำร 
3.2.4 นำงสำวณัฐณิชำ บุญเกตุ    กรรมกำร 
3.2.5 นำงสำววิจิตรำ  รอดหยู    กรรมกำร 
3.2.6 นำยธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำร 
3.2.7 นำยประชำธิป  ใจกล้ำ    กรรมกำร 
3.2.8 นำยสุริวิพัฒน์  ปะวะเค   กรรมกำร 
3.2.9 นำยทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมกำร 
3.2.10 นำงสำวสุภำวด ี สอำดดิษฐ์   กรรมกำร 
3.2.11 นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมกำร 
3.2.12 นำงสำวจุฑำรัตน์ อนันต์    กรรมกำร 
3.2.13 นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ   กรรมกำร 
3.2.14 นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ์    กรรมกำร 
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3.2.15 นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   กรรมกำร 
3.2.16 นำยสุรพล  กำญจนเวโรจน์  กรรมกำร 
3.2.17 นำงสำวเมษำ  แสงตรง   กรรมกำร 
3.2.18 นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมกำร 
3.2.19 นำงสำวสุพัตรำ ศิริพัฒน์   กรรมกำร 
3.2.20 นำงสำวทิพรสย์ ระโหฐำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.3 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.3 
3.3.1 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ    ประธำนกรรมกำร 
3.3.2 นำงสำวสุภำพร งำเฉลำ    กรรมกำร 
3.3.3 นำงพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมกำร 
3.3.4 นำยพลวิเดช  ดนัยดุริยะ   กรรมกำร 
3.3.5 นำงสำววิชุดำ  บุญเทียม   กรรมกำร 
3.3.6 นำงสำวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมกำร 
3.3.7 นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี    กรรมกำร 
3.3.8 นำงสำวพูนศรี  สร้อยเสน   กรรมกำร 
3.3.9 นำงสำวกชพร  อำรัชกุล   กรรมกำร 
3.3.10 นำยสมชำย  คงเสน่ห์   กรรมกำร 
3.3.11 นำงสำวฮำดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมกำร 
3.3.12 นำงจิรำภรณ์  วรำชุน    กรรมกำร 
3.3.13 นำงปรำณี  วีระหงส์   กรรมกำร 
3.3.14 นำยเลิศชัย  เกตุพิทยำ   กรรมกำร 
3.3.15 นำยอ ำนำจ        สิงห์ทอง   กรรมกำร 
3.3.16 นำงสำวปิยภัทร เรืองโรจน์   กรรมกำร 
3.3.17 นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์   กรรมกำร 
3.3.18 นำงสำววิภำดำ คล้ำยนิ่ม  กรรมกำร 
3.3.19 นำงสำวศศิธร นำนไธสง  กรรมกำร 
3.3.20 นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.4 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.4 
3.4.1 นำยปรัชญำ  คณำ    ประธำนกรรมกำร 
3.4.2 นำยนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมกำร 
3.4.3 นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร   กรรมกำร 
3.4.4 นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม   กรรมกำร 
3.4.5 นำยสิริชัย   โชติกมณิย์   กรรมกำร 
3.4.6 นำงประชุมพร  จันทรคีรี   กรรมกำร 
3.4.7 นำงสำวอ ำภำพร  วงษ์ขันธ์   กรรมกำร 
3.4.8 นำงศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมกำร 
3.4.9 นำงยุพดี  บุญบงกำร   กรรมกำร 
3.4.10 นำงสำวทำรินทร์ นำคสร้อย   กรรมกำร 
3.4.11 นำงนิตยำ  มหำเปำรยะ   กรรมกำร 
3.4.12 นำงสำวอรวรรณ เทียนธวัชกุล   กรรมกำร 
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3.4.13 นำงสำวแรกรัก  บุญอยู่    กรรมกำร 
3.4.14 นำงเสวิกำ  เอ้ือพอพล   กรรมกำร 
3.4.15 นำงสำวตวงศรณ์ องอำจ    กรรมกำร 
3.4.16 นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์   กรรมกำร 
3.4.17 นำงณัฐนันท์  รัมมะเดช   กรรมกำร 
3.4.18 นำงสำวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.5 
3.5.1 นำงมำลิน   จันทร์แสง   ประธำนกรรมกำร 
3.5.2 นำยเรวัตต์   นกสว่ำง   กรรมกำร 
3.5.3 นำงวำสนำ   ไชยยงยศ   กรรมกำร 
3.5.4 นำงสำวอัจฉรำ   ภักดีรัตนภำคย์   กรรมกำร 
3.5.5 นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
3.5.6 นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ    กรรมกำร 
3.5.7 นำงศิริลักษณ์   ประจ ำแท่น   กรรมกำร 
3.5.8 นำยมโนธรรม   ทองมหำ   กรรมกำร 
3.5.8 นำงสำวสตรีรัตน์   เจนนพกำญจน์   กรรมกำร 
3.5.9 นำงสำวนำตยำ   นะวะมะวัฒน์   กรรมกำร 
3.5.10 นำงสำวฐิตินรี   มงกุฏสุวรรณ   กรรมกำร 
3.5.11 นำงดวงเดือน   คงสุข    กรรมกำร 
3.5.12 นำยวิรัตน์   เปลี่ยมไธสง   กรรมกำร 
3.5.13 นำงอุทัยวรรณ   งำมเอก    กรรมกำร 
3.5.14 นำยถำวร  แซ่อ่ึง   กรรมกำร 
3.5.15 นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง  กรรมกำร 
3.5.16 นำยกีรติ   ศุภภัคว์รุจำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.6 คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.6 
3.6.1 นำยเกตุ   โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
3.6.2 นำงสำวศำกุน   เทียนทอง   กรรมกำร 
3.6.3 นำงสำววันทนำ   กิติทรัพย์กำญจนำ  กรรมกำร 
3.6.4 นำงสำวพรำว   พำหอม    กรรมกำร 
3.6.5 นำงทัศนำรี   อ่อนสุข    กรรมกำร 
3.6.6 นำยธำนินทร์   รมยศิริไทย   กรรมกำร 
3.6.7 นำงสำวปฏิมำ   อัมพะเศวต   กรรมกำร 
3.6.8 นำงสำวรัชกุล   แสนปัญญำ   กรรมกำร 
3.6.9 นำงอุรำวรรณ   ตั้งโสภณ   กรรมกำร 
3.6.10 นำงสำวกัลยำ   ออมสิน    กรรมกำร 
3.6.11 นำงสำวยุรี   ปิยะตันติ   กรรมกำร 
3.6.12 นำงสำวอุบล   บุญชู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. เตรียมรำยชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ส ำหรับรับลงทะเบียน 
2. รับลงทะเบียน วันอำทิตย์ที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2558  ส ำหรับ ม. ต้น ณ ห้องเรียนที่ประจ ำชั้น     
    ม.ปลำย ตำมห้องท่ีก ำหนดให้ท้ำยค ำสั่ง 



 5 

3. น ำรำยชื่อผู้ปกครองที่ลงทะเบียน หมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองและข้อมูลควำมเก่ียวข้อง 
              กับนักเรียน (บิดำ,มำรดำ,ลุง,ป้ำ ฯลฯ) สรุปส่งรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

4. ประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียนและให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. คณะกรรมการจัดท าใบบันทึกผลการตัดคะแนนนักเรยีน 

4.1 นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง  ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม กรรมกำร 
4.3 นำงพรทิพย์  ปกินะโม  กรรมกำร 
4.4 นำยพงศ์พญำ แก้วประทุม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. เตรียมใบบันทึกผลกำรตัดคะแนนนักเรียนน ชั้น ม.1 – ม.6 ส ำหรับรับลงทะเบียน 
2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
5. คณะกรรมการประสานที่จอดรถ 

  5.1 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ  ประธำนกรรมกำร 
  5.2 นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ กรรมกำร 
  5.3 นำยธำนินทร์  รมยศิริไทย กรรมกำร  
  5.4 นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  1. ประสำนที่จอดรถ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่

         6.1 นำยโกวิท   มำตย์สำลี  ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำยเกตุ   โพธิ์น้อย  รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำยอุดม   จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
6.4 นำยอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมกำร 
6.5 นำยสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมกำร 
6.6 นำยจุมพล   อ่ิมสมจิตต์  กรรมกำร 
6.7 นำยมิ่ง   รำตรี   กรรมกำร 
6.8 นำยสมคิด   สง่ำงำม   กรรมกำร 
6.9 นำยวิเชียร   สังขพงษ์  กรรมกำร 
6.10 นำยวินัย   ออกแมน  กรรมกำร 
6.11 นำยเผด็จ   กลิ่นปำน  กรรมกำร 
6.12 นำยบุญทัน  แดงสะอำด  กรรมกำร 
6.13 นำยยงยุทธ  สุขสำรำญ  กรรมกำร 
6.14 นำยประภำส  โตยิ่ง   กรรมกำร 
6.15 นำยวีระชัย  น้ำพระหัส  กรรมกำร 
6.16 นำยธวัช   สังขพ์งษ์  กรรมกำร 
6.17 นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 หน้าที ่  1.  จดัติดป้ำยแนะน ำหน้ำห้องโฮมรูม 
  2.  จัดโต๊ะเก้ำอ้ีในกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนให้เพียงพอ ( ตำมตำรำงท่ีก ำหนด ) 
  3.  จดัท ำควำมสะอำดห้องและสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยสวยงำม 
 

7. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
     7.1  นำงสำวนำตยำ     นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
  7.2  นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำร 
  7.3  นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์  กรรมกำร 
  7.4  นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่  1. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเบิกค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  และจัดท ำบัญชี 

    รำยจ่ำย  และค่ำใช้จ่ำย 
  2. สรุปรำยจ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม  
 

8  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
          8.1 นำย อุดม  จิรกิตตยำกร  ประธำนกรรมกำร 

8.2 นำยวรวัฒน์   เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
          8.3 นำย สมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที ่  1.  ถ่ำยภำพกำรประชุม ผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ทั้งภำคเช้ำ และภำคบ่ำย 
  2.  เผยแพร่กำรประชุมในเว็ปไซด์ของโรงเรียน 
   

 9. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ประกอบด้วย  
10.1 นำยรัตนะ   บัวรำ    ประธำนกรรมกำร  
10.2 นำยธำนินทร์  รมยศิริไทย    กรรมกำร 
10.3 นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   กรรมกำร  
10.4 ว่ำที ่ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ   กรรมกำร  
10.5 นำยธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำร  
10.6 นำยอดุลย์   พุทธขันธ์   กรรมกำร  
10.7 นำยสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมกำร  
10.8 นำยจุมพล   อ่ิมสมจิตต์   กรรมกำร  
10.9 นำยมิ่ง   รำตรี    กรรมกำร  
10.10 นำยสมคิด  สง่ำงำม    กรรมกำร  
10.11 นำยวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมกำร  
10.12 นำยวินัย   ออกแมน   กรรมกำร  
10.13 นำยเผด็จ   กลิ่นปำน   กรรมกำร  
10.14 นำยบุญทัน  แดงสะอำด   กรรมกำร  
10.15 นำยยงยุทธ  สุขส ำรำญ   กรรมกำร  
10.16 นำยประภำส  โตยิ่ง    กรรมกำร  
10.17 นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส   กรรมกำร  
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10.18 นำยธวัช   สังขพงษ์   กรรมกำร  
10.19 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     หน้าที ่ 1.  ดูแลกำรจอดรถของผู้ปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย 
  2.  ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย 
  3.  ออกหนังสือขอใช้สถำนที่ The Lord ในกำรจอดรถของผู้ปกครองเพ่ิมเติม 
 

10. ฝ่ายประเมินผล 
         11.1 นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 

11.2 นำงสำวกชพร อำรัชกุล   กรรมกำร 
11.3 นำงสำวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.4 นำงสำวพัชรำ ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11.5 นำงสำวสุพิณยำ วำปีกัง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1.  จัดท ำแบบประเมินกำรประชุม ให้สมำชิก กับเนื้อหำจำกกำรประชุม 
  2.  สรุปผล  ประเมินผล  รำยงำนผลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   
  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทำง 
รำชกำรสืบไป 

            
สั่ง  ณ  วันที่  9  มกรำคม   พ.ศ.  2558 

 
 
 
                                                                   (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกำพัฒนำกำร รัชดำ 
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ตารางห้องรับลงทะเบียนและพบครทูี่ปรึกษา 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างเวลา 07.30 – 12.30 น. 
ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง 
ม.1/1 171 ม.2/1 222 ม.3/1 341 
ม.1/2 172 ม.2/2 223 ม.3/2 342 
ม.1/3 173 ม.2/3 224 ม.3/3 343 
ม.1/4 174 ม.2/4 232 ม.3/4 344 
ม.1/5 175 ม.2/5 233 ม.3/5 345 
ม.1/6 161 ม.2/6 234 ม.3/6 346 
ม.1/7 162 ม.2/7 241 ม.3/7 347 
ม.1/8 163 ม.2/8 242 ม.3/8 348 
ม.1/9 164 ม.2/9 243 ม.3/9 336 
ม.1/10 153 ม.2/10 154 ม.3/10 335 

    ม.3/11 155 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างเวลา 12.30 – 17.30 น. 
ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง ระดับชั้น ห้อง 

ม.4/1 171 ม.5/1 341 ม.6/1 222 
ม.4/2 172 ม.5/2 342 ม.6/2 223 
ม.4/3 173 ม.5/3 343 ม.6/3 ศูนย์เรียนรวม 
ม.4/4 174 ม.5/4 344 ม.6/4 224 
ม.4/5 175 ม.5/5 345 ม.6/5 232 
ม.4/6 161 ม.5/6 346 ม.6/6 233 
ม.4/7 162 ม.5/7 347 ม.6/7 234 
ม.4/8 163 ม.5/8 348 ม.6/8 241 
ม.4/9 164 ม.5/9 336 ม.6/9 242 
ม.4/10 165 ม.5/10 335 ม.6/10 243 
ม.4/11 166 ม.5/11 334   

      
      

 
 


