ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/ว ๒๖๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
๑๐๘ ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลธานี
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปวช.๑ และปวส.๑ ทุกท่าน
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กาหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึก ษา ภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ปวช.๑ และระดั บ ชั้ น ปวส.๑ ทุ ก แผนกวิ ช า ในวั น เสาร์ ที่
๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ระดับ ชั้น ปวช.๑ รอบเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระดับชั้ นปวส.๑ รอบบ่า ย
เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการติ ดตาม ดู แลป้ องกั น และแก้ไขปั ญหาของนัก เรียน นักศึกษาผู้ เรียน โดยมุ่งหวังผลปลายทางให้ ผู้ เรีย น
เกิดความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยพึ่งพาครูที่ปรึกษา
และผู้ปกครอง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่ง
ในความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายวีระ บัวนุ่ม)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทร. ๐๕๕-๖๑๑๗๘๙, โทรสาร.๐๕๕-๖๑๒๔๑๙
..................................................................................................................................................................................................................................

แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปวช.๑ และปวส.๑ ทุกแผนกวิชา ในวันเสาร์ ที่ 24 ส.ค. ๒๕๖๒
ข้าพเจ้า นาย / นาง/นางสาว.........................................................ผูป้ กครองของ นาย/นางสาว........................................................
ระดับชั้น  ปวช.๑  ปวส.๑ ห้อง......... ครูที่ปรึกษา...........................................................................................................
ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา ผู้ปกครอง เกี่ยวข้องเป็น............. เบอร์โทรศัพท์..............................
 สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนือ่ งจาก...........................................................................................................................
(กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้แนบมาพร้อมบันทึกข้อความ ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม)
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
(.....................................................)
วันที่............................................
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับ ส่งคืนที่ครูที่ปรึกษา ภายในวันจันทร์ ที่ 1๙ สิงหาคม 2562

กาหนดการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
(รอบเช้า)
ระดับชั้นปวช.๑ ทุกแผนกวิชา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้ปกครองพร้อมกันบนหอประชุม
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ชมวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม
- กล่าวเปิดงาน (นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อานวยการ เป็นประธานในพิธี)
- กล่าวรายงาน (นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนฯ)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
รองผู้อานวยการ ๔ ฝ่าย ชี้แจงข้อมูล และแนวทางการพัฒนา และดูแลผู้เรียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แนะนาครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.๑ ทุกแผนกวิชา
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครอง แยกย้ายพบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กาหนด
หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องพบครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.๑ ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ดร.มรรษพร
2 นางจันทรมาส
Mr.Remar Gam-oy
3 นางนิตยา
Mr.Ener Gambala
4 นางสาวปวีณา
5 นางสาวปุริมปรัชญ์
6 นางสาวปาริชาติ
7 นางสาวปาริชาติ
8 นางธิดาวรรณ
9 นางธิดาวรรณ
10 นางสาวรัชนิกร
11 นางอุบล
12 นางสาวปวีณา
13 นางจุฑามาศ
14 นางสารินทร

สีขาว
กล่าเอม
Ket-eng
คณธี

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ปวช.1/1 การบัญชี
ปวช.1/2 การบัญชี

ห้องพบครูที่ปรึกษา
ห้อง 112
ห้อง 121

ปวช.1/3 การบัญชี

ห้อง 122

ปวช.1 การตลาด
ปวช.1 การเลขานุการ
ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1/๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1/๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1/๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.1 แฟชั่นและสิ่งทอ
ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
ปวช.1 วิจิตรศิลป์
ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวช.1 การท่องเที่ยว (Mep)

ห้อง 113
หอประชุม
ห้อง 131
ห้อง 132
ห้อง 132
ห้อง 111
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

Ebalabo

นพนรินทร์
คาชนแดน
สองสี
สองสี
เขียวปั้น
เขียวปั้น
ยอดดี
ไชยโย
พุ่มไม้
ช้อนนาค
สินอาพล

กาหนดการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
(รอบบ่าย)
ระดับชั้นปวส.๑ ทุกแผนกวิชา เวลา ๑๒.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เวลา
กิจกรรม
1๓.๐๐ – 13.๓๐ น. ผู้ปกครองพร้อมกันบนหอประชุม
13.๓๐ – 13.๔๕ น. ชมวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. รองผู้อานวยการ ๔ ฝ่าย ชี้แจงข้อมูล และแนวทางการพัฒนา และดูแลผู้เรียน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. แนะนาครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.๑ ทุกแผนกวิชา
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ปกครอง แยกย้ายพบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กาหนด
หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องพบครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.๑ ปีการศึกษา 2562
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4

นางรุ่งฤดี
นางสาวสมพิศ
นางอรญา
นางจิตรเจริญ
นางสาวรุจจิรา
นางวิกานดา
นายหรรษกรณ์
นางสาวรุ่งพิรุณ
นางสาวศุภรลัคน์
นายสิทธิชัย
นางสุภารัตน์
นางศนิชล
นางทัศนีย์
นางสาวขนิษฐา
นายสัญชัย
นางอรทัย
Mr.Manzano
นายปรีชา

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
๑๖

ระดับชั้น/สาขาวิชา
เดชฟุ้ง
พัดบัว
กลนาวา
เคหะวัฒกานนท์
รามัญรักษ์
ละอองเดช
ศิรัสภูริมงคล
ต๊ะนะเรือน
นนท์แก้ว
เสาเสนา
ติรพจน์กุล
เนียมกลั่น
รุ่มรวย
รอดทรัพย์
ปี่แก้ว
เข็มทอง
Jaime
ตั้งสุขขีย์ศิริ

ปวส.1/1 การบัญชี
ปวส.1/2 การบัญชี
ปวส.1/3 การบัญชี
ปวส.1/๔ การบัญชี

ห้องพบครูที่
ปรึกษา
ห้อง 111
ห้อง 112
ห้อง 123
ห้อง 131

ปวส.1/๕ การบัญชี (ทวิภาคี)
ปวส.1 การตลาด
ปวส.1 การจัดการสานักงาน
ปวส.๑ การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)
ปวส.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.1/๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.1/๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.1 อาหารและโภชนาการ
ปวส.1 คหกรรมศาสตร์
ปวส.๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวส.๑ การท่องเที่ยว (Mep)

ห้อง 122
ห้อง 113
หอประชุม
ห้อง 13๓
ห้อง 121
ห้อง 135
ห้อง 122
หอประชุม
หอประชุม
ห้อง ๕๓๓
อาคารท่องเที่ยว

ปวส.๑ การโรงแรม (ทวิภาคี)

อาคารท่องเที่ยว

