
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ที ่244/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
เพ่ือสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแนวทางในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรยีน  ด้าน
พฤติกรรม และเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61  ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561               
ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
๔.  นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  รองประธานกรรมการ 
5.  นายวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมการ 

 6.  นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 7.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 8.  นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
 9.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 10.  นายสุนัย     ศรีม่วง    กรรมการ 
 11. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 12. นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
 13. นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
 14. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
 15. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 16. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
 17. นางค ามี   ชัยรักษา   กรรมการ 
 18. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 20. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิรัตน์   ตันติกุล   รองประธานกรรมการ 
  3. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  4. นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  5. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  6. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  7. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
  8. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 

9. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
10. นางค ามี   ชัยรักษา   กรรมการ 

  11. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  12. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 

๑3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
๑4. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
15. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
16. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑8. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ เวทีศักยภาพ จับผ้าและตกแต่งเวทีศักยภาพให้สวยงาม 
2) เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเขียนข้อความติดหน้าเวทีศักยภาพ และป้ายยินดีต้อนรับผู้ปกครอง

นักเรียน บริเวณด้านหน้าโรงเรียน 
3) จัดเตรียมเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครองนักเรียน แต่ละห้อง ดูแลความสะอาด 

ความเรียบร้อยอ่ืนๆ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 
  1. นายธงชัย   รักถึง   ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
  3. นางสมปอง   ปานเมือง  กรรมการ 
  4. นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
  5. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
  6. นางสาวยุพิน   อยู่เปีย   กรรมการ 
  7. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  กรรมการ 
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8. หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการ 

  9. นายชานนท์   ผ่องฉวี   กรรมการ 
  10. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 

11. นางแววดาว   อยู่สุข   กรรมการ 
12. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
13. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กรรมการ 
14. นักการภารโรงและนักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

  15. นางภรณ ี   กังวาล   กรรมการและเลขานุการ 
  16. นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  17. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  มีหน้าที่  ดูแลการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน  และภายในบริเวณ
โรงเรียนให้เป็นทีเ่รียบร้อย  พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่จอดรถส าหรับผู้ปกครองนักเรียน และประสานงาน 
กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   ประธานกรรมการ 
  2. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
  4. นายวีระศักดิ์   หมอกมืด  กรรมการ 

5. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  6. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  7. นายยุทธ์สพร   รักสิงห์   กรรมการ 
  8. ว่าที ่ร.ต.จักรกฤษณ์    หมอกมืด  กรรมการ 
  9. นายอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น   กรรมการ 

10. นายชาดา   เผือกสงค์  กรรมการ 
11. นายปราการ   กองเงิน   กรรมการ 

  12. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  13. นายพนม   พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 
  14. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์โรงเรียน  มีหน้าที่  ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ   จัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุนัย   ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางวันทนีย์   สุขเจริญ   กรรมการ 
  3. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นายธีรพงษ์   เข็มคง   กรรมการ 
  5. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ 
  6. นางมณชนก   หนูแก้ว   กรรมการ 
 
 

/7. นายวิทยา  อินอยู่… 
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7. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 

  8. นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ 
  9. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  10. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  11. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและบันทึกภาพ  มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  คุมเครื่องขยายเสียง 
ให้ใช้งานได้ดี บันทึกภาพกิจกรรมจนเสร็จสิ้นการประชุม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑. นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 

2. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
3. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
4. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน   กรรมการ 
5. นางสาวสิรินุช   เข็มคง   กรรมการ 
6. นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการ 
7. นางสาวสุภาพร  ศรีนวล   กรรมการ 
8. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์    บุญคง   กรรมการ 

  9. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่  บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครอง
นักเรียน  บริการอาหารกลางวันส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป  ประกอบด้วย   

 ๑. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิดาภา               พรามจร   กรรมการ 

3. นางสมใจ                  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  4. นางอุไรวรรณ       เหมืองแก้ว  กรรมการ 
  5. นางวาริน     สอนง่ายดี  กรรมการ 

 6. นางสุมาลี   หมากผิน  กรรมการ 
  7. นางสาวศิริวรรณ      พันทะยัก  กรรมการ 
  8. นางสกุลทิพย์    ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

 9. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 10. นางวันทนีย์   สุขเจริญ   กรรมการ 
 11. นางณัฏฐชา   อ าพร   กรรมการ 
 12. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
 ๑3. นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี   กรรมการ 
 ๑4. นางส าอางค์   เรืองเท่ียง  กรรมการ 
 ๑5. นายธนัช   บุญผ่อง   กรรมการ 
 16. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 

17. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/8.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม... 
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8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง

นักเรียน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 
 ๑. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  ประธานกรรมการ 

2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
 3. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 

  4. นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
5. นายณรรตธร    คงเจริญ   กรรมการ 

 6. นายฐิตินันท์      เหรียญทอง  กรรมการ 
 7. นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
 8. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
 9. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์  กรรมการ 
 10. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
 ๑1. นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี   กรรมการ 
 ๑2. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
 13. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  กรรมการ 

14. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กรรมการ 
 15. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 9. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียนและพบผู้ปกครองในชั้นเรียน มีหน้าที ่รับลงทะเบียน
ผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่รับผิดชอบ ณ ห้องที่ก าหนดไว้ ด าเนินกิจกรรม Classroom meeting เก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - ๑๒.๐๐ น.  
 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   นางสมใจ  พงษ์สิงห์   
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
1/1 นางจิดาภา  พรามจร นางอ าพร  รักสิงห์ นางสาวนิโลต์บล  ศรีสุโข 
1/2 นายเสกสรร  เทียนทอง ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง  
1/3 นางสาวสุทธิณี  โชติมน Mr.Sarel Johannes Myburgh  
1/4 นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น Miss Shiela Alcantara Babadi  

1/5 
นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท นางสาวศิริลักษณ์  มั่งคล้าย 
นายไพฑูรย์  พิกาด นายพชรพล  แซ่หาญ  

1/6 นางสมใจ  พงษ์สิงห์ นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ ์  
1/7 นายสุเทพ  มาคง นางสาวสุภาพร  สีนวล นางสาวกฤษณา เพ็งอ่ า 

 
 

/ ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1... 



- ๖ - 
ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 

1/8 
นายก าพล สุนันทวนิช นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร  
นายพลวัฒน์ เหรียญทอง   

1/9 นางวาสนา ทิพพาหา นายเฉลิมพล อินทรสอาด นางสาววราภรณ์ ทะชัย 
1/10 นางสมหมาย เข็มคง นางสาวณัฐวรรณ   มั่นใจ นายโอฬาร  จอกทอง 
1/11 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล  
1/12 นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - ๑๒.๐๐ น.  

 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นางทวีรัตน์    เหรียญทอง 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายทวีพงศ ์  รอดสิน  

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายสมชาย    ดวงเนตร 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
2/1 นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว นางทวีรัตน์  เหรียญทอง 

 2/2 นางสาวจริยา  เฉยเม   นางอารยา  รักมหาคุณ   

2/3 
นางสาวพวงพลอย  พรกระแส นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่ Miss Armie Docto Estrobo 
นางสาวอิงฟ้า  ศรีโยธา   

2/4 นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก นายคุณากร  สุริยนต์ 
 2/5 นายสุเทพ  สิทธิโสภณ นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล นางสาวจารุวรรณ  เพ้ิงจันทร์ 

2/6 นายสมชาย  ดวงเนตร นางสาวนุศรา  รอดสิน 
 2/7 นางวาริน  สอนง่ายดี   นายชานนท์  ผ่องฉวี   

2/8 นางจรัสศรี  เขาเหิน นายสาธิต  จันสิงขรณ์ นางสาวกนกวรรณ  เพชรไทย 
2/9 นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเจริญ 

2/10 นายกิตติศักดิ์  น้อยค า นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์   
2/11 นายวิทยา  อินอยู่ นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์   
2/12 นายทวีพงศ์  รอดสิน นายโพยม  ศิริพงษ์   

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - ๑๒.๐๐ น.  

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุมาลี หมากผิน 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุภาพ น้อยจันทร์ 
 
 

/ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1... 



- ๗ - 
ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางสุมาลี  หมากผิน นางสาวศศิธร  นาคสิงห์ 

3/2 นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก นางสาวอภินันทนีย์  เอ่ียมมา 

3/3 นางรัชนี  พุดซ้อน นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม Miss Jenny Nanas Lacdag 

3/4 นางลาวัณย์  ถาพันธุ์      นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  

3/5 นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  

3/6 นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 

3/7 
นายสมชาย  จินะ      นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม นางสาวปิติมา  ฉับพลัน 
นายจีรพงษ์  พลานไชย   

3/8 นายวิษณุ  อ้นบางเขน นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ นายกิติศักดิ์  ทวิชาชาติ 

3/9 นายปฏิฬ  นาคทอง นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  

3/10 นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  

3/11 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน  

3/12 นายวิรัตน์  ตันติกุล      นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายกุลวัชร  อรุณวิง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13.0๐ - ๑6.๓๐ น.  
 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางภรวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ 

 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
4/1 นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิตย์   

4/3 นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ นางสายรุ้ง  อยู่คร  

4/4 นางปกายดาว  ปานอยู่  นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์  

4/5 นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน  

4/6 นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน  

4/7 นางอ าพร  เขียวแก้ว นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน  

4/8 นางมณชนก  หนูแก้ว นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม นางสาวยุพิน  อยู่เปีย 

4/9 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด   นางสาวสวรส  ปานเกิด นางสมปอง  ปานเมือง 

4/10 นางภรวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม นางสาวสิรินุช  เข็มคง 

4/11 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว นางณัฏฐชา  อ าพร 

4/12 
นายจรัส  สุริโย นายจักกฤษณ์  สุขรอด นายสายชล  ด าแลลิบ 
นายร่มทรัพย์   ศรีธนะ นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน  

 
/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5… 



- ๘ - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13.0๐ - ๑6.๓๐ น.  

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายณรรตธร       คงเจริญ 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางอุษา    พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางสาวสุภาพร     นิรันดร์รัตนกิจ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
5/1 นายณรรตธร  คงเจริญ นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ   
5/2 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นางสาวพฤกษา  วาตาดา Mr. Ilor Rene Motale   
5/3 นางจรรยา  ตรีกุย นางฐิติมา  แสงจันทร์ 

 5/4 นางเฉลิม  พรกระแส นางปทุมพร  ชมชัย นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง 
5/5 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย นายลิขิต  สอนเทียน Miss Wang Jie 
5/6 นายขวัญชัย  สุขมา นางประเสริฐ  อ้นบางเขน   
5/7 นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา นายเกื้อกูล  มากกุญชร 
5/8 นางอุษา  พุฒลา นางสาวศิริพร  สังกรแก้ว 

 5/9 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นายสว่าง  จันทร์เจาะ 
 5/10 นายพนม  พุฒลา นางพรรณิพา  เมฆพัฒน์ นางสาวสุภารัตน์  สุวรรณชื่น 

5/11 นางเสาวณีย ์ อรุณแจ้ง นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์   
5/12 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นางสาวปาริชาต  ผาสุข   

5/13 
นายธงชัย  รักถึง นายดุลภัทร  บาทบ ารุง นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง 
นางสาววิภาดา  สุขเกตุ นายกัมพล  หุนะกูล  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13.0๐ - ๑6.๓๐ น.  

                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางวันทนีย์ สุขเจริญ 
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางเพลินจิต      ช านาญผา 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/1 นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์    
6/2 นางวรี  ยงค์เจาะ นางค ามี  ชัยรักษา Mr. Christian Bundoc Miranda   
6/3 นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ นางดวงพร  มากล้ า   
6/4 นางชนกานต์  กฤติธัญกช นายธีรพงษ์  เข็มคง Mr. Fomenky Denis Nzigang 
6/5 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์   

 
 
 

/ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1... 



- ๙ - 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/6 นายบุญมี  มะริด นางเพลินจิตร  ช านาญผา นายภาณุพงศ์  ฟักบัว 
6/7 นางภรณี  กังวาล นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น 
6/8 นางแววดาว  อยู่สุข นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์   
6/9 นางวันทนีย์  สุขเจริญ นายค ารณ  อินทร์พ่วง   

6/10 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง นางสาวิมลมาศ  ตันติกุล   
6/11 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์
6/12 นายสุนัย  ศรีม่วง นางวิไล  นิลทวี   
6/13 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ นายรณชัย  จินาเกตุ   นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ 
6/14 นางอารีย์  สาเกกูล นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา   

 
๑0. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  ดังนี้ 

1) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) รับเงินบ ารุงการศึกษาจากครูที่ปรึกษา  เก็บรักษาน าฝากตามแนวปฏิบัติและระเบียบ 

ของทางราชการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 

๓. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
4. นางรัชนี   พุดซ้อน   กรรมการ 
5. นางวาสนา   ทิพพาหา  กรรมการ 
6. นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
7. นางสาวปิยนุช   น้อยคง   กรรมการ 
8. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
9. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 
๑0. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางรัชดา   ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑1. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและประเมิลผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom 
meeting) มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับการด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting)  
สังเกต ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  จัดท ารูปเล่มไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป  ประกอบด้วย 

 1. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการ 
 
 
 

/3.  นางอุษา  พุฒลา… 



- ๑๐ - 
 3. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
 4. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
 5. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 

6. นางวาริน    สอนง่ายดี  กรรมการ 
7. นางสุมาลี    นักเรียน   กรรมการ 

  8. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
  9. นางปกายดาว   ปานอยู่   กรรมการ 
  10. นางสาวจิรภัทร์  ขาวทุ่ง   กรรมการ 

11. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางวาริน    สอนง่ายดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                     13. นายพัชรพงษ์    ทิพย์ธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
  
 

                 (นายสมพร  สุขอร่าม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๑ - 
ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
วันเสารท์ี่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ เวทีศักยภาพ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

ภาคเช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

        เวลา 08:30 น. – 09:00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
09:00 น. – 09:30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
   โดย นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   - มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
09:30 น. – 10:00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

น าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
10:00 น. – 12:00 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 

ตามห้องที่ก าหนด 
 - รายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน 
 - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

 
ภาคบ่าย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

        เวลา 13:00 น. – 13:30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
13:30 น. –  14:00 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
   โดย นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   - มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
14:00 น. – 14:30 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

น าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
14:30 น. – 16:30 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 

ตามห้องที่ก าหนด 
 - รายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน 
 - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

 

หมายเหตุ  : 1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง 
                    ของทางโรงเรียน 
 

 



- ๑๒ - 
ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ เวทีศักยภาพ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
ภาคเช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3 
 

        เวลา 08:30 น. – 09:00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
09:00 น. –  09:30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
   โดย นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   - มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
09:30 น. – 10:00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

น าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
10:00 น. – 12:00 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 

ตามห้องที่ก าหนด 
 - รายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน 
 - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

 
ภาคบ่าย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5,6 
 

        เวลา 13:00 น. – 13:30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
13:30 น. –  14:00 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
   โดย นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   - มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
14:00 น. – 14:30 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

น าเสนอแนวทางการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
14:30 น. – 16:30 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 

ตามห้องที่ก าหนด 
 - รายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน 
 - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

 

 

หมายเหตุ  : 1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง 
                    ของทางโรงเรียน 
 
 



- ๑๓ - 
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน สามารถน าไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะครูที่ปรึกษาและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว 

ตามศักยภาพและด้านอื่นๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ 
3. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทางร่วมกัน ในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน 
5. เพ่ือให้ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือกัน

ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 
 
วิธีด าเนินการ/แนวปฏิบัติในการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 

1. ครูที่ปรึกษามารับเอกสารการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ณ ห้องปกครอง ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
2. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุมผู้ปกครอง ณ เวทีศักยภาพ  
3. ผู้ปกครองแยกพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่ก าหนด 
4. ครูที่ปรึกษาให้ผู้ปกครองลงชื่อในแบบรายชื่อผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 
5. ครูที่ปรึกษาแนะน าตัวเองและผู้ปกครองแนะน าตนเอง เพื่อท าความรู้จักกัน 
6. ครูที่ปรึกษากล่าวค าชมเชย ยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดีและผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ  
เอาใจใส่ต่อนักเรียนในปกครอง 
7. ครูที่ปรึกษาแจ้งกฎระเบียบวินัยที่ผู้ปกครองควรรู้เบื้องต้นในการก ากับดูแลบุตรหลาน เช่น การแต่งกาย ถุงเท้า 

รองเท้า กระเป๋านักเรียน ทรงผม การมาเรียน ฯลฯ 
8. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
9. ครูที่ปรึกษาเลือกเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน จ านวน 5 คน 
10. ครูที่ปรึกษารับช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
11. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัว (ถ้ามี) 
12. ครูที่ปรึกษากล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม 
13. ครูที่ปรึกษาน าเงินและใบเสร็จส่งคืน เจ้าหน้าที่การเงิน อาคาร 2 
14. ครูที่ปรึกษาสรุปแบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง สรุปผลการประชุมผู้ปกครอง แบบรายชื่อ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย และส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ที่ห้องปกครอง 
ภายในวันพฤหัสบดีที่  16 พฤศจิกายน 2561 

   
       

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายปกครอง 



- ๑๔ - 
 

แผนผังการประชุม Classroom meeting วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
 

อาคาร 5  ชั้น ม.1 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) 
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ชั้น 3 531 
1/8 

532 
1/9 

533 
1/10 

534 
1/11 

535 
1/12 

536 
 

ชั้น 2 521 
1/6 

522 
1/7 

523 
 

524 
 

525 
 

526 
 

ชั้น 1 511 
1/1 

512 
1/2 

513 
1/3 

514 
1/4 

515 
1/5 

516 
 

 
อาคาร 5  ชั้น ม.4 (เวลา 12.00 - 16.30 น.) 
 

ชั้น 4 541 
 

542 
 

543 
 

544 
 

545 
 

546 
 

ชั้น 3 531 
4/6 

532 
4/5 

533 
4/4 

534 
4/3 

535 
 

536 
 

ชั้น 2 521 
4/8 

522 
4/7 

523 
 

524 
 

525 
 

526 
 

ชั้น 1 511 
4/1 

512 
4/12 

513 
4/11 

514 
4/10 

515 
4/9 

516 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
แผนผังการประชุม Classroom meeting  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจกิายน 2561 

 

อาคาร 5  ชั้น ม.2, 3 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) 
 

ชั้น 4 541 
3/2 

542 
3/3 

543 
3/4 

544 
3/5 

545 
3/6 

546 
3/7 

ชั้น 3 531 
2/8 

532 
2/9 

533 
2/10 

534 
2/11 

535 
2/12 

536 
3/1 

ชั้น 2 521 
2/6 

522 
2/7 

523 
 

524 
 

525 
 

526 
 

ชั้น 1 511 
2/1 

512 
2/2 

513 
2/3 

514 
2/4 

515 
2/5 

516 
 

 
อาคาร 3  ชั้น ม.2, 3 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) 
 

ชั้น 3 331 
 

332 
3/12 

333 
 

334 
 

335 
 

336 
 

ชั้น 2 321 
 

322 
 

323 
 

324 
 

325 
 

326 
 

ชั้น 1 311 
3/8 

312 
3/9 

313 
3/10 

314 
3/11 

315 
 

316 
 

 
อาคาร 5  ชั้น ม.5, 6 (เวลา 12.00 – 16.30 น.) 
 

ชั้น 4 541 
5/13 

542 
6/2 

543 
6/3 

544 
6/4 

545 
6/5 

546 
6/6 

ชั้น 3 531 
5/7 

532 
5/8 

533 
5/9 

534 
5/10 

535 
5/11 

536 
5/12 

ชั้น 2 521 
5/5 

522 
5/6 

523 
 

524 
 

525 
 

526 
 

ชั้น 1 511 
5/2 

512 
5/1 

513 
6/1 

514 
5/3 

515 
5/4 

516 
 

 
อาคาร 3  ชั้น ม.5, 6 (เวลา 12.00 – 16.30 น.) 
 

ชั้น 3 331 
 

332 
6/11 

333 
6/12 

334 
6/13 

335 
6/14 

336 
 

ชั้น 2 321 
 

322 
 

323 
 

324 
 

325 
 

326 
 

ชั้น 1 311 
6/7 

312 
6/8 

313 
6/9 

314 
6/10 

315 
 

316 
 

 


