การเตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
.......................................................................................................................
เรื่องที่ประชุมและชี้แจงผู้ปกครองขอให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งโรงเรียนที่ 101/2561 เริ่มรับรายงานตัวผู้ปกครองที่สนามบาสเกตบอล
ภาคเช้า
เวลา 07.30 น.
ภาคบ่าย
เวลา 12.00 น.
2. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องเรียน
ภาคเช้า
เวลา 09.30 น.
ภาคบ่าย
เวลา 13.30 น.
3. แจกคูปองเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์
3.1. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ 4 ช่ ว งรายงานตั ว ที่ ส นามบาสเกตบอล แจกเฉพาะ
ค่าอุปกรณ์ (ม.1=210 บาท / ม.4 =230 บาท)นักเรียนลงชื่อรับเงินตามแบบฟอร์ม และแจ้งนักเรียนไปซื้ออุปกรณ์
ที่โรงอาหารส่วนใบเสร็จทางร้านค้าสวัสดิการจะส่งให้กับครูที่ติดใบเสร็จ
3.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 แจกคูปองค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์ช่วง
รายงานตัวที่สนามบาสเกตบอล เช่นเดียวกัน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 (ค่าเครื่องแบบ 450 บาท/ค่าอุปกรณ์ 210 บาท รวม 660 บาท)
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (ค่าเครื่องแบบ 500 บาท/ค่าอุปกรณ์ 230 บาท รวม 730 บาท)
แจ้งให้นักเรียนนาเงินไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน ที่อาคาร 4, ชุดพลศึกษา,เสื้อคณะสี ที่ห้องศูนย์เรียน
รวมอาคาร 2, อุปกรณ์ต่างๆที่ร้านค้าสวัสดิการและโรงอาหาร พร้อมส่งคืนใบเสร็จที่ลานโดม (กรณีค่าอุปกรณ์ร้านค้า
สวัสดิการจะส่งใบเสร็จให้กับครูที่ติดใบเสร็จเอง)
4. ผู้ปกครองมาพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่กาหนด
ภาคเช้า
ประมาณเวลา 10.00 น.
ภาคบ่าย
ประมาณเวลา 14.00 น.
ครูประชุมชี้แจง ดังนี้
4.1. แนะนาตัวแจ้งชื่อครูที่ปรึกษา นามสกุล และชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการสมัครเข้า
โปรแกรมไลน์ประจาห้องเรียน
4.2. ผู้ปกครองแนะนาตัวเป็นรายบุคคล (ชื่อ-สกุล, อาชีพ, ชื่อเล่น)
4.3. ด าเนิ น การเลื อกคณะกรรมการเครื อ ข่า ยผู้ ปกครองระดับ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งละ 5 คน ได้ แ ก่
ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, เหรัญญิก, นายทะเบียน (มีแบบฟอร์มแจกครูกรอกจากกลุ่มบริหารงานบุคคล)
โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (ไม่ให้ข้ามขั้นตอน)
1.) ขออาสาสมัคร (ถ้าไม่ได้)
2.) ให้เสนอชื่อ (มีการลงคะแนนโหวต) (ถ้าไม่ได้)
3.) ครูที่ปรึกษาระบุชื่อผู้ปกครองให้ครบทั้ง 5 คน
4.) นัดหมายมาประชุมวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
มีต่อหน้าหลัง / 5. ...

-25. ครูที่ปรึกษาชี้แจงเพิ่มเติม
5.1. การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (เฉพาะ ม.1-3) เรียน 5 วิชาหลัก ตั้งแต่มิถุนายน – สิงหาคม 2561
รวม 10 ครั้ง ค่าเรียน 1,000 บาท / คน แจกใบสมัครให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนพร้อมรับชาระเงิน
5.2. การแจกหนังสือเรียน (ปีนี้แจกหนังสือเรียนทุกคนโดยไม่ต้องยืม นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียน
ตามตารางเรียนของวิชานั้นๆ)
5.3. การมาโรงเรี ย นให้ ทั น เวลาเคารพธงชาติ (โรงเรียนเข้า แถวเคารพธงชาติ เวลา 07.30 น.
มาหลังเวลา 07.40 น. คือมาสาย) วางแผนการเรียนโดยเฉพาะการส่งงานแต่ละวิชาตามกาหนด
5.4. แจกใบช าระเงิ น ค่า บ ารุ ง การศึ ก ษา ของภาคเรี ยนที่ 1/2561 ไปช าระที่ ธ นาคารกรุง ไทย
ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
6. เรื่องอื่นๆ
6.1. แจกใบเชิญร่ ว มเป็นเจ้าภาพและกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจาปี 2561 ทอดผ้ าป่า
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 และส่งรายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่ครูที่ปรึกษาภายในวันศุกร์ที่ 25
พฤษภาคม 2561 (อย่าลืม)
6.2. การมาเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รับตารางเรียนดูแลความสะอาด ครูนัดหมายต่างๆ
ปล่อยกลับบ้าน เวลา 09.30 น.
6.3. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนและเรียนตามปกติตามตารางเรียน เป็นต้นไป

ด้ วยโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัช ดา ร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กาหนดพิธีทอดผ้ าป่ าการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน
2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุ ม โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ รั ช ดา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนารายได้ ไปปรับปรุงห้ องสานักงานกลุ่มบริ หารทัว่ ไป ห้ องประชุมเล็ก ห้ องสานักงาน
ผู้ อ า น ว ย ก า ร แ ล ะ ห้ อ ง น ้า นั ก เ รี ย น ใ น ก า ร นี ้ จึ ง เ ชิ ญ ช ว น นั ก เ รี ย น ผู้ ป ก ค ร อ ง
และผู้มีจิตศรั ทธา ได้ จัดหาคณะกรรมการผ้ าป่ าระดับห้ องเรียน เพื่อโรงเรี ยนจะได้ จัดพิมพ์ ใบฎีกา
ผ้ าป่ าต าม รา ยล ะเ อี ย ดข้ าง ล่ า ง ต าม คว าม สมั คร ใจ แ ละ น า ส่ ง ครู ที่ ป รึ ก ษา ภา ยใ น
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (กรณีทาบุญ 1,000 บาท ขึน้ ไปทางโรงเรี ยนจะออกใบอนุโมทนาบัตร
เพื่ อ น าไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ) กรุ ณ าเขี ย นชื่ อ -สกุ ล ด้ ว ยตั ว บรรจงเพื่ อ สะดวกต่ อ การพิ ม พ์
และสามารถถ่ ายเอกสารเพิ่มเติมได้
ประธานอุปถัมภ์ ระดับห้ องเรียน (ร่ วมทาบุญ 3,000 บาท ขึน้ ไป)
1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. ………………………………………..
4. ……………………………………….. 5. ……………………………………….. 6. ………………………………………..
ประธานกรรมการระดับห้ องเรียน (ร่ วมทาบุญ 1,000 บาท)
1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. ………………………………………..
4. ……………………………………….. 5. ……………………………………….. 6. ………………………………………..
รองประธานกรรมการระดับห้ องเรี ยน (ร่ วมทาบุญ 500 บาท)
1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. ………………………………………..
4. ……………………………………….. 5. ……………………………………….. 6. ………………………………………..
กรรมการระดับห้ องเรียน (ร่ วมทาบุญ 100 บาท)
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