
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (ชฟ.2/1 )  

ครูที่ปรึกษา นายจักรกริช ชังชะนา  

18 พฤษภาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 36 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 33 คน ขาด 3 คน ดั้งนี้ 1.นายทัตธนะ พรมแก้ว 2.นายณัฐวุฒิ 

ปลอดภัย 3.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ  

เรื่องที่แจ้ง 

1.เปิดเรยีนเทอม 1/2565 เรื่องตารางสอนการเรียนต่างๆ  

2.แจ้งเรื่องกฏระเบียบการแต่งกายต่างๆ 

3.แจ้งข่าวสารส าหรับคนท่ีจะกู้กยศ 

4.ติดตามอาการของนักเรียนท่ีติดโควิด  

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด 

6..ติดตามให้ก าลังใจนักเรียนในเรือ่งการเรียนของเทอมท่ีผ่านมา 

7.แนะน าติดตามข่าวสารเรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2205270994344.jpg 

 
27 พฤษภาคม 2565  

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2205270994344.jpg


1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 36 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 4 คน ดั้งนี้ 1.นายทัตธนะ พรมแก้ว 2.นายณัฐวุฒิ 

ปลอดภัย 3.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 4.นายธนากร เภาด ี

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งก าหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ประจ าเดือนมิถุนายน 

2.แจ้งเน้นย่ าการเข้าระบบส าหรับคนท่ีกู้กยศ 

3.ติดตามการส่งงานของวิชางานเครื่องมือกล 

4.ติดตามอาการของนักเรียนท่ีติดโควิด 

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วย 

6..ติดตามให้ก าลังใจนักเรียนในเรือ่งการเรียนของเทอมท่ีผ่านมา 

7.แนะน าติดตามข่าวสารเรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2205270994925.jpg 

 
1 มิถุนายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 3 คน ดั้งนี้ 1.นายทัตธนะ พรมแก้ว 2.นายเกริกฤทธิ์ 

เย็นทรวง 3.นายธนากร เภาด ี

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งก าหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ประจ าเดือนมิถุนายน 

2.แจ้งวันหยุดราชการในเดือนนี ้

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2205270994925.jpg


3.ติดตามการส่งงานของวิชางานธรุกิจการเป็นผู้ปะกอบการ 

4.ติดตามอาการของนักเรียนท่ีติดโควิด 

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วย 

6..ติดตามให้ก าลังใจนักเรียนในเรือ่งการเรียนของเทอมท่ีผ่านมา 

7.แนะน าติดตามข่าวสารเรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22060718185603.jpg 

 
7 มิถุนายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 3 คน ดั้งนี้ 1.นายธนากร เภาดี 

2.นายธนวัฒ เพ็งศิริ 3.นายชูเกียรติ ทองกลิ่น 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งก าหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ประจ าเดือนมิถุนายน ในวันท่ี 9 หลังเลิกเสร็จกจิกรรมหน้าเสาธง 

2.ติดตามเอกสารของนักเรียนท่ีกูก้ยศ. 

3.ติดตามการส่งงานการเข้าเรียนวชิางานธรุกิจการเป็นผู้ปะกอบการของครูวีณา ใจเพรช 

4.แจ้งนักเรียนท่ีหายจากการตดิเช้ือโควิด-19 ให้ติดตามส่งงานย้อนหลัง 

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วย 

6..แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองวันเสาร์ที่11มิถุนายน 2565 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22060718185603.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22061213131808.jpg 

 
13 มิถุนายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 2 คน ดั้งนี้ 1.นายจักริน ศรลีุน 

2.นายเกริกฤทธ์ิ เย็นทรวง  

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งห้ามน าสารเสพติดเข้ามาในวิทยาลัย เน้นย้ ากฏระเบียบ สิ่งที่ควรปฏิบัติในวิทยาลัย 

2.ติดตามเอกสารของนักเรียนท่ีกูก้ยศ. 

3.ติดตามการการเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

4.แจ้งนักเรียนท่ีผู้ปกครองไมไ่ด้มาประชุมผู้ปกครอง  

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผู้ป่วย 

6..แจ้งให้นักเรียนส่งเอกสารส าเนาบัตรประชาชนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22061213131808.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22061618182848.jpg 

 
24 มิถุนายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 2 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร อรุนศรี  

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

2.ติดตามข่าวสารของนักเรียนท่ีกูก้ยศ. 

3.ติดตามการการเข้าเรียนการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย 

4.แจ้งการท าพานไหว้ครู ในกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วย 

6.แจ้งขอแสดงความเสียใจของเพื่อนในห้องบิดา เสียชีวิต และร่วมกนับริจาคเงินท าบุญ 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22061618182848.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22062519191744.jpg 

 
27 มิถุนายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 2 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายชลกฤษ กิตติยศ 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

2.แจ้งการท าพานไหว้ครู ในกิจกรรมวันไหว้ครูคัดเลือกตัวแทนถือพาน และตัวแทน6คนท่ีจะเข้าร่วมท าพานไหว้ครู 

วันพฤหัสบดี ท่ี 30 มิถุนายน 

3.ติดตามการการเข้าเรียนการส่งงานวิชาเรียนภาษาไทย 

4.ติดตามนักเรียนทีต่ิดโควิด-19 1คน  

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วย 

6.แจ้งเก็บเงินห้องส าหรับซื้อและดอกไม้ส าหรับท าพานไหว้ครู 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22062519191744.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22062919195547.jpg 

 
6 กรกฎาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 34 คน ขาด 2คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร อรุณศร ี

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวักซีนเข็ม 3 ในวันพฤหัสที่ 7กรกรฏาคม 

3.ติดตามการการเข้าเรียนการส่งงานในวิชาเรียนปัจุบัน 

4.ติดตามนักเรียนทีต่ิดโควิด-19 1คน คือนายธนากร อรุณศร ี

5.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

6.สอบถามนักเรยีนที่โดนหักคะแนนตรวจระเบียบการแต่งกาย 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22062919195547.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22070621211111.jpg 

 
17 กรกฎาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 33 คน ขาด 2คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาดี  

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงาน วิชาภาษาอังกฤษของครูมาลีณี 

3.แจ้งนักเรียนเตรียมความพร้อมเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า ของครูดิเรก ไชยทองงาม 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22070621211111.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22071819193057.png 

 
20 กรกฎาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 3คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาดี 3.นายจักริน ศรีลูน 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย  

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า ของครูดิเรก ไชยทองงาม 

3.แจ้งนักเรียนกลุม่เสีย่ง ให้ผู้ปกครองมาพบท่ีสาขาไฟฟ้า วันพฤหัส ที่21กรกรฏาคม 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าและใหค้ าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22071819193057.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22072313133210.jpg 

 
25 กรกฎาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 33 คน ขาด 3คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาด ี

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า ของครูดิเรก ไชยทองงาม 

3.แจ้งมิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 

26 กรกฎาคม 2565  

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22072313133210.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22072517172822.jpg 

 
5 สิงหาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 34 คน ขาด 1 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  

3.ติดตามนักเรียนที่ถูกหักคะแนนตรวจระเบียบประจ าเดือน 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22072517172822.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22080512121713.jpg 

 
13 สิงหาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 18 คน ขาด 17 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.กฤษณะ ฉิมธง 3.กาญจนา เกตแุก้ว 4.คณิสสร เอี่ยมสมบรูณ์ 5.จกัริน ศรีลุน 6.ชนะศักดิ์ จติรคง 

7.ชลกฤษ กิติยศ 8ชัยวัฒน์ จันทวงศ์ 9 ชูเกียรติ ทองกลิ่น 10ณัฐวุฒิ ปลอดภัย 11ตะวัน เชิดชม 12ธนชาติ วิสูตร 

13.ธนพล ธุระนิตย์ 14ธนากร เภาดี 15ธนากร อรุณศรี 16ธีวรัช เลก็วิลัย 17นิรัตติศยั สมานพงษ ์

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารและวิชามอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับ 

3.ติดตามเอกสารนักเรยีนส าหรับรบัเงินสนับสนุนการเรยีนของรัฐบาล 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.นักเรียนขาดโฮมรูมหลายคนผู้ปกครองแจ้งว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนกัท าให้ไฟดับไม่สามารถเข้าโฮมรูมออนไลน์ได้ 

6.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22080512121713.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22081417170651.png 

 
18 สิงหาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 25 คน ขาด 10 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.ธีวรัช เล็กวิลัย 3.ตะวัน เชิดชม 4.คณิสสร เอี่ยมสมบูรณ์ 5.จักริน ศรีลุน 6.ชนะศักดิ์ จติรคง 

7.ชลกฤษ กิติยศ 8ชัยวัฒน์ จันทวงศ์ 9 ชูเกียรติ ทองกลิ่น 10นิรัตติศัย สมานพงษ์  

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

3.ติดตามตรวจสอบเอกสารนักเรียนส าหรับรับเงินสนับสนุนการเรยีนของรัฐบาล 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าไห้นักเรียนไปเปิดบันชีธนาคารออมสิน ท่ีเข้ามาบริการเปดิบัญชีในวันน้ี 

6.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22081417170651.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2208180993237.jpg 

 
22 สิงหาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 33 คน ขาด 2 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาด ี

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

3.แจ้งนักเรียนให้น าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาวิทยาลัยทุกวัน ตดิตามนักเรียนที่ท าบตัรนักศึกษาหายให้ไปตดิต่อท่ี

งานทะเบียน 

4.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

5.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่น 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2208180993237.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22082415152032.jpg 

 
31 สิงหาคม 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 3 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาดี 3.นายจักลิน ศรีลุน  

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 

3.แจ้งนักเรียนให้น าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาวิทยาลัยทุกวัน ตดิตามนักเรียนที่ท าบตัรนักศึกษาหายให้ไปตดิต่อท่ี

งานทะเบียน 

4.ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายส าหรับคนท่ีไม่ผ่านใหไ้ปแก้ไขก่อนวนัศุกร์ที่ 2กันยายน 

5.ติดตามนักเรียนทีย่ังกรอกข้อมูลในระบบศธ02ยังไม่ครบ 

6.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่น 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22082415152032.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2209020994654.jpg 

 
9 กันยายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 32 คน ขาด 3 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาดี 3.นางสาวชลติา โคกชู 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย สัปดาห์ที่ 17 

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 

3.แจกบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมอธิบายข้อมูลเบื้องต้น 

4.ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนคนท่ีมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย  

5.ติดตามนักเรียนทีย่ังกรอกข้อมูลในระบบศธ02ยังไม่ครบ 

6.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่น 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2209020994654.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22090920200628.jpg 

 
16 กันยายน 2565  

1.นักเรียนในท่ีปรึกษา 35 คน เข้าโฮมรูมจ านวน 29 คน ขาด 6 คน ดั้งนี้ 1.นายธนวัฒน์ เพ็งศิริ 

2.นายธนากร เภาดี 3.นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล 4.นายชูเกียรติ ทองกลิ่น 5. นายธนากร อรุณศรี 

เรื่องที่แจ้ง 

1.แจ้งเรื่องการมาเรียนสาย การมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย และเน้นย้ ากฏระเบียบของวิทยาลยั 

การแต่งกาย  

2.แจ้งติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานติดตามการเข้าเรียน วิชาการมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ 

3.แจ้งก าหนดการลงทะเบียนเรียน2/2565 เน้นย้ าเรื่องการแต่งกาย ทรงผม ในวันลงทะเบียน 

4.ติดตามนักเรียนทโีดนตดัคะแนนพฤติกรรม พร้อมติเตามช่ัวโมงบ าเพ็ญประโยชน์ 

5.ติดตามนักเรียนทีย่ังกรอกข้อมูลในระบบศธ02ยังไม่ครบ 

6.สอบถามหากลุ่มเสี่ยงโควิด คนที่ไกล้ชิดสมัผสัผูป้่วยให้สังเกตุอาการ แล้วตรวจ ATK เมือมีอาการ 

7.แนะน าและให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่น 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_22090920200628.jpg


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2209160885323.jpg 

 
  

ลงช่ือ...................................................................................................ครูที่ปรึกษา 

( นายจักรกริช ชังชะนา ) 

 11 พฤศจิกายน 2565  

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( น.ส.วีณา ใจเพชร ) 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

  

ลงช่ือ................................................................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภยั ) 

http://rms.bspc.ac.th/files/64379_2209160885323.jpg


ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

  


