
ก ำหนดกำร 
“เยี่ยมชมโรงเรียน”   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันที่ 2 กรกฎำคม 2562 
 
รอบเช้ำ 
08.00 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ  
08.30 น.  เปิดงาน “เยี่ยมชมโรงเรียน” ประจ าปีการศึกษา 2562 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าว
ชี้แจงการเยี่ยมชม โดยอาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
พิธีกรกล่าวแนะน าอาจารย์และกรรมการสมาคมประจ ากลุ่ม 

09.00 น.- 11.20 น. ผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งกลุ่มท่ีลงทะเบียน 
11.30 น.- 12.00 น. ถาม-ตอบ ถ่ายรูปหมู่ ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ 
12.15 น.  ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โถงล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
รอบบ่ำย 
12.00 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
12.15 น.  ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โถงล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
13.00 น.  เปิดงาน “เยี่ยมชมโรงเรียน” ประจ าปีการศึกษา 2562 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าว
ชี้แจงการเยี่ยมชม โดยอาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
พิธีกรกล่าวแนะน าอาจารย์และกรรมการสมาคมประจ ากลุ่ม 

13.30 น. – 15.50 น. ผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งตามกลุ่มที่ลงทะเบียน 
16.00 น. -  16.30 น.   ถาม-ตอบ ถ่ายรูปหมู่ ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ  
                               
 
 
                                   ************************************************* 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
“เยี่ยมชมโรงเรียน”   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันที่ 3 กรกฎำคม 2562 
 
รอบเช้ำ 
08.00 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ 
08.30 น.  เปิดงาน “เยี่ยมชมโรงเรียน” ประจ าปีการศึกษา 2562 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าว
ชี้แจงการเยี่ยมชม โดยอาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
พิธีกรกล่าวแนะน าอาจารย์และกรรมการสมาคมประจ ากลุ่ม 

09.00 น.- 11.20 น. ผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งกลุ่มท่ีลงทะเบียน 
11.30 น.- 12.00 น. ถาม-ตอบ ถ่ายรูปหมู่ ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ 
12.15 น.  ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โถงล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
รอบบ่ำย 
12.00 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
12.15 น.  ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โถงล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
13.00 น.  เปิดงาน “เยี่ยมชมโรงเรียน” ประจ าปีการศึกษา 2562 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าว
ชี้แจงการเยี่ยมชม โดยอาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
พิธีกรกล่าวแนะน าอาจารย์และกรรมการสมาคมประจ ากลุ่ม 

13.30 น. – 15.50 น. ผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งตามกลุ่มที่ลงทะเบียน 
16.00 น. -  16.30 น.   ถาม-ตอบ ถ่ายรูปหมู่ ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ                                
 
 
                                   ************************************************* 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
“เยี่ยมชมโรงเรียน”   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันที่ 4 กรกฎำคม 2562 

 
08.00 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ 
08.30 น.  เปิดงาน “เยี่ยมชมโรงเรียน” ประจ าปีการศึกษา 2562 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าว
ชี้แจงการเยี่ยมชม โดยอาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
พิธีกรกล่าวแนะน าอาจารย์และกรรมการสมาคมประจ ากลุ่ม 

09.00 น.- 11.20 น. ผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน แบ่งกลุ่มท่ีลงทะเบียน 
11.30 น.- 12.00 น. ถาม-ตอบ ถ่ายรูปหมู่  ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒฯ 
12.15 น.  ผู้ปกครองรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โถงล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

********************************************* 


