
 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่117 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ  ๒๕62 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้ก ำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖2  
ระหว่ำงวันที่ ๑4 – ๑5 พฤษภำคม ๒๕๖2 ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒)  เพ่ือปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ให้มีควำมพร้อมที่จะศึกษำเล่ำเรียน  ด ำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้อย่ำงเหมำะสมและ           
มีควำมสุข  โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร     
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 ๑. นำยสมพร    สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
 5. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
 6. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
 7. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
 8. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมกำร 
 9. นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร 
 10. นำงชนกำนต์ กฤติธัญกช  กรรมกำร 
 11. นำยสุนัย    ศรีม่วง    กรรมกำร 
 12. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
 13. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
 14. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
 15. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
 16. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
 17. นำงวิไล      นิลทวี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 18. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

19. นำงอุษำ               พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
/๒. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน...   



 ๒ 

 
 
๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้ำที ่จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ       

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงวิไล  นิลทวี   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยพนม  พุฒลำ   รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  4.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
  5.  นำงปภัชญำ        บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
  6.  นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  7. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  8. นำงภัสติ์ทิพำ          ยนต์นิยม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมการการเงิน มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกกำรเบิก – จ่ำย  งบประมำณในกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ ๒๕62 ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงสมใจ              พงษ์สิงห์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมกำร 
  ๓.  นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร 
  4.  นำงมณชนก        หนูแก้ว    กรรมกำร 
  5.  นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม    กรรมกำร 
  6.  นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
  7.  นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
  8.  นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร  กรรมกำร 
 

๔. คณะกรรมการจัดสถานที่   
 4.1 กรรมกำรจัดสถำนที่  มีหน้ำที่  จัดสถำนที่กำรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕

62 ทีห่อประชุมศรีจุฬำลักษณ์ ( หอประชุม ๓๒ ) มีตัวอักษรติดฉำกเวที  จัดโต๊ะหมู่บูชำ แท่นยืนพูด เครื่องเสียง     
ชุดรับแขก  เก้ำอ้ีครู  โต๊ะประกอบพิธีบำยศรีสู่ขวัญ  โต๊ะนั่งส ำหรับนักเรียนดนตรีไทย  โต๊ะ-เก้ำอ้ี ส ำหรับรับ
ลงทะเบียน  โต๊ะวำงอำหำร – เครื่องดื่ม   ประกอบด้วย 

 1. นำยเสกสรร    เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  กรรมกำร 

3. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
4. นำยวิษณุ               อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
6. นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
 

/4.2 กรรมกำรตบแต่งสถำนที่... 



 ๓ 

4.2 กรรมกำรตกแต่งสถำนที่ มีหน้ำที่ ตกแต่งกำรจับผ้ำ ประดับดอกไม้หน้ำเวที  และบริเวณจัดงำนอย่ำง
สวยงำม ประกอบด้วย 

1. นำงสมปอง    ปำนเมือง    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงภรณี    กังวำล   กรรมกำร 
3. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   กรรมกำร 
4. นำงสำวดำรำพร   ซ้อนแดง  กรรมกำร  
5. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   กรรมกำร 
6. หม่อมหลวงภคเมธี   สำยสนั่น  กรรมกำร 
7. นำยชำนนท์    ผ่องฉวี   กรรมกำร 
8. นำงสำวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
9. นำงสำวนุศรำ   รอดสิน   กรรมกำร 
10. ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั้น ม.4    กรรมกำร 
11. นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
 

๕. คณะกรรมการรับลงทะเบียน  ผูกข้อมือและดูแลนักเรียน  มีหน้ำที่  จัดเอกสำรลงทะเบียน รำยชื่อ  
ผู้เข้ำรับกำรอบรม รำยชื่อครู-บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม รับลงทะเบียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โดยให้มำปฏิบัติ
หน้ำที่ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ น. พร้อมทั้งร่วมผูกข้อมือในพิธีบำยศรีสู่ขวัญและดูแลควบคุมนักเรียน ให้อยู่ในควำม
เรียบร้อยตลอดกำรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ตำมก ำหนดเวลำ ประกอบด้วย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ( วันที่ 15 พฤษภำคม  ๒๕๖2 ) 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
1/1 นางจิดาภา  พรามจร นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  

1/2 นางอ าพร  รักสิงห์ นางนุศรา  รอดสิน  

1/3 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร Mr. Christian Ms. Shiela 

1/4 นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น นางสาววันทนีย์  ทัศนา  

1/5 นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ นายสมชาย  จรแจ่ม 

1/6 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ ์  

1/7 นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ นายสุเทพ  มาคง  

1/8 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี นายประเสริฐพร  เทียนแดง นายก าพล  สุนันทวนิช 

1/9 นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ นำงณฐำกำญจน์  ภูมิรัตนไพศำล  

1/10 นางดวงพร  มากล้ า นางสาวสุภาพร  สีนวล  

1/11 นางวาสนา  ทิพพาหา นายโอฬาร  จอกทอง นางสมหมาย  เข็มคง 

1/12 นายเสกสรร   เทียนทอง นางสาวสุทธิณี   โชติมน นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง 
 

/ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔… 
 



 ๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ( วันที่ 14 พฤษภำคม  ๒๕๖2 ) 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
4/1 นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน นางภรวรรณ  อิ่มประเกียรธรรม 

4/2 นางอัมพร  เขียวแก้ว นางสาวสิรินุช  เข็มคง  

4/3 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง นางปทุมพร  ชมชัย  

4/4 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ นางปกายดาว  ปานอยู่  

4/5 นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ นางสายรุ้ง  อยู่คร Mr. Dennis 

4/6 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน นางนุศรา  ศิริพงษ์สถาพร  

4/7 นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ นายจรัส  สุริโย 

4/8 นางสาวสวรส  ปานเกิด นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม  

4/9 นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม นางสมปอง  ปานเมือง  

4/10 นางมณชนก  หนูแก้ว นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  

4/11 นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว นางณัฏฐชา  อ าพร  

4/12 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด นายนิทัศน์  ศรีเจริญ  
 

๖. คณะกรรมการพิธีการและนันทนาการ  มีหน้ำที่ ก ำหนดกิจกรรม  ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดเวลำ
ฝึกซ้อมนันทนำกำรทีมงำนปกครอง วิธีถือธง (นักเรียนชำยห้องเรียนกีฬำชั้นม.5) และฝึกนักเรียนใหม่ร้องเพลง
โรงเรียน  จัดเกมส์นันทนำกำรตำมสมควร  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงปภัชญำ        บรรเทำทุกข์   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยสุนัย  ศรีม่วง    กรรมกำร 
  ๓.  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน    กรรมกำร 

๔.  นำงวิไล  นิลทวี    กรรมกำร 
           5.  นำยจรัส    สุริโย                         กรรมกำร 

6.  นำงสำวสุภำพร สีนวล    กรรมกำร 
  8.  ทีมนันทนำกำรTO BE NUMBER ONE ๓๐ คน  กรรมกำร 
  9 . นักเรียนถือธงม่วง-ขำว 30 คน    กรรมกำร 
 

๗. คณะกรรมการพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีหน้ำที่  ท ำพิธีบำยศรีสู่ขวัญ  จัดเครื่องประกอบพิธีบำยศรีสู่ขวัญ  
ด้ำยผูกข้อมือ และดนตรีไทย ฯลฯ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง   ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงภัสติ์ทิพำ           ยนต์นิยม   กรรมกำร 
3.  นำยทวีพงศ์     รอดสิน    กรรมกำร  
4.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี    กรรมกำร   

  5.  นำยสำธิต             จันสิงขรณ์   กรรมกำร 
  6.  นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย จ ำนวน 1๐ คน          กรรมกำร 

/๘. คณะกรรมกำรจัดอำหำร... 



 ๕ 

/๒. ให้ควำมรู้ และสิทธิประโยชน์… 

๘. คณะกรรมการจัดอาหาร  มีหน้ำที่ จัดอำหำรว่ำง  น้ ำดื่ม  อำหำรกลำงวันส ำหรับครู  คณะท ำงำนและ
นักเรียน  บริเวณอำคำรหอประชุม ๓๒   

 

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (วันที่  15 พฤษภำคม  ๒๕๖2) 
  ๑.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี    ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์   กรรมกำร 

3.  นำยอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น    กรรมกำร 
  4.  นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ    กรรมกำร 
  5.  ครูที่ปรึกษำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่1 ทุกท่ำน กรรมกำร 
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (วันที่ ๑4 พฤษภำคม  ๒๕๖2) 
  ๑.  นำงภัสติ์ทิพำ           ยนต์นิยม   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์   กรรมกำร 
  3.  นำงสำยรุ้ง    อยู่คร    กรรมกำร 
  4.  นำยวันชัย           วงษ์เทพนิวัติ   กรรมกำร 
  5.  นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร   กรรมกำร 
  6.  นำงสำวศักดิ์ศรี   สำยสิน    กรรมการ 
            7.  ครูที่ปรึกษำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ทุกท่ำน กรรมกำร 
 

๙. คณะกรรมการจัดกิจกรรม  มีหน้ำทีจ่ัดท ำตำรำงกิจกรรม   จัดสื่อ  อุปกรณ์ส ำหรับให้ควำมรู้แก่
นักเรียน จัดกำรบันเทิง นันทนำกำร สอดแทรกคุณธรรม–จริยธรรม ระเบียบวินัย ส่งเสริมควำมประพฤติให้
นักเรียนและหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

 

     ๙.๑  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.๑  ( วันที่  15 พฤษภำคม  ๒๕๖2 ) 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
0๗.๓๐ – 0๘.3๐ น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ - ครูที่ปรึกษำ 

0๘.๓๐ – 0๙.๐๐ น. 
-รับเข็มพ่อขุน 
-ปรับพฤติกรรม 
-แนะน ำครูที่ปรึกษำ 

 ลำนพ่อขุน 
หอประชุม  ๓๒ 

- ครูที่ปรึกษำ 
-  นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
-  ทีมงำนปกครอง 

0๙.๐๐ – 0๙.๓๐ น. คณะผู้บริหำร  กล่ำวต้อนรับ หอประชุม  ๓๒ -  รองผู้อ ำนวยกำร 

09.30 – 09.40 น.    
พักรับประทำนอำหำรว่ำง / ท ำธุระ
ส่วนตัว 

หอประชุม  ๓๒ 
 

-  ครูที่ปรึกษำ 

0๙.4๐ – ๑๑.3๐ น. บำยศรีสู่ขวัญ , ผูกข้อมือ หอประชุม  ๓๒ 
-  นำยโพยม ศิริพงษ์  
-  ครูที่ปรึกษำ 

๑๑.3๐ – ๑๒.0๐ น. 
กำรใช้ศูนย์อำหำร  
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 

 หอประชุม  
๓๒ 

- 
-  ครูที่ปรึกษำ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ศูนย์อำหำร -  ครูที่ปรึกษำ 

13.00- ๑๔.๓๐ น. ๑. ชมวีดีทัศน์ แนะน ำสถำนที หอประชุม  ๓๒ 
- นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
 



 ๖ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
 ๒. ให้ควำมรู้ และสิทธิประโยชน์ ที่นักเรียนได้รับ  

    ๒.๑ กำรใช้ห้องสมุด   
หอประชุม  ๓๒  

- นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง 
     ๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หอประชุม  ๓๒ - นำงปกำยดำว     ปำนอยู่ 
     ๒.๓ สมุดรำยรับรำยจ่ำย และ กำรใช้บริกำร

และฝำกเงิน “ธนำคำร โรงเรียน” 
หอประชุม  ๓๒ - นำงสมใจ           พงษ์สิงห์  พงษ์สิงห์ 

     ๒.4 งำนประกัน “ชีวิต” หอประชุม  ๓๒ - นำงภัสติ์ทิพำ     ยนต์นิยม 
     2.5 ปัจจัยพื้นฐำน  หอประชุม  ๓๒ - นำงสุชำดำ        ยงค์เจำะ 
     ๒.6 ทุนกำรศึกษำ  หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล 
     ๒.7 กิจกรรมชุมนุม หอประชุม  ๓๒ - นำยวีรพล          ปำนด ำ 
     ๒.8 งำนทะเบียนวัดผล หอประชุม  ๓๒ - นำงค ำมี            ชัยรักษำ 
     ๒.9 กำรท ำบัตรนักเรียน หอประชุม  ๓๒ - ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี มูลดี  
14.30 – 14.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง หอประชุม  ๓๒ - ครูที่ปรึกษำ 

๑๔.4๐ – 15.40 น. 
- นันทนำกำร   
- หัดร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 
- เพลงเลือดม่วง – ขำว 

หอประชุม  ๓๒ 
- นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
- ทีมงำนปกครอง 
 

๑๕.4๐ – 16.00 น. 
-  หัวหน้ำระดับให้โอวำท  
-  กล่ำวปิดงำน 

หอประชุม  ๓๒ 
หน้ำลำนพ่อขุน 

 

-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.1 
-  ครูที่ปรึกษำ 

 

๙.2  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.4  ( วันที่ 14 พฤษภำคม  ๒๕๖2 ) 
 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
0๗.๓๐ – 0๘.3๐   น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ - ครูที่ปรึกษำ 

0๘.๓๐ – 0๙.๐๐   น. 
-  รับเข็มพ่อขุน 
-ปรับพฤติกรรม  
-แนะน ำครูที่ปรึกษำ 

หอประชุม  ๓๒ 
- ครูที่ปรึกษำ 
-  นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
-  ทีมงำนปกครอง 

0๙.๐๐ – 0๙.๓๐   น. คณะผู้บริหำร  กล่ำวต้อนรับ หอประชุม  ๓๒ -  รองผู้อ ำนวยกำร 

09.30 – 09.40   น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง / ท ำธุระส่วนตัว หอประชุม  ๓๒ 
 

- ครูที่ปรึกษำ 

0๙.4๐ – ๑๑.3๐   น. บำยศรีสู่ขวัญ , ผูกข้อมือ หอประชุม  ๓๒ 
-  นำยโพยม ศิริพงษ์ 
-  ครูที่ปรึกษำ 

๑๑.3๐ – ๑๒.0๐   น. 
กำรใช้ศูนย์อำหำร  
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 

  ศูนย์อำหำร 
-  ครูที่ปรึกษำ 

13.00- ๑๔.๓๐ น. ๑. ชมวีดีทัศน์ แนะน ำสถำนที หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
12.00 – 13.00   น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน หอประชุม  ๓๒ -  ครูที่ปรึกษำ 

/๒. ให้ควำมรู้ และสิทธิประโยชน์… 



 ๗ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร 
 ๒. ให้ควำมรู้ และสิทธิประโยชน์  

ที่นักเรียนได้รับ  
    ๒.๑ กำรใช้ห้องสมุด   

หอประชุม  ๓๒  
- นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง 

     ๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หอประชุม  ๓๒ - นำงปกำยดำว     ปำนอยู่ 
     ๒.๓ สมุดรำยรับรำยจ่ำย และ กำรใช้บริกำร

และฝำกเงิน “ธนำคำร โรงเรียน” 
หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์

บัณฑิตย์  พงษ์สิงห์ 
     ๒.4 งำนประกัน “ชีวิต” หอประชุม  ๓๒ - นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม 
     2.5 ก.ย.ศ หอประชุม  ๓๒ - นำยสว่ำง        จันทร์เจำะ 
     ๒.6 ทุนกำรศึกษำ  หอประชุม  ๓๒ - นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล 
     ๒.7 กิจกรรมชุมนุม หอประชุม  ๓๒ - นำยวีรพล          ปำนด ำ 
     ๒.8 งำนทะเบียนวัดผล หอประชุม  ๓๒ - นำงค ำมี            ชัยรักษำ 
     ๒.9 กำรท ำบัตรนักเรียน หอประชุม  ๓๒ - ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  
14.30 – 14.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง หอประชุม  ๓๒ - ครูที่ปรึกษำ 

๑๔.4๐ – 15.40 น. 
- นันทนำกำร   
- หัดร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 
- เพลงเลือดม่วง – ขำว 

 
- นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
- ทีมงำนปกครอง 

๑๕.4๐ – 16.00 น. 
-  หัวหน้ำระดับให้โอวำท  
-  กล่ำวปิดงำน 

หอประชุม  ๓๒ 
หน้ำลำนพ่อขุน 

-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.4 
-  ครูที่ปรึกษำ 

 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำที่  บันทึกภำพตลอดกำรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
ประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยปฏิฬ                 นำคทอง  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวอัญญำรัตน์     ค ำก้อน   กรรมกำร 

  4. นำงสำวสิรินุช    เข็มคง   กรรมกำร 
 

๑๑. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้ำที่  สังเกต  ติดตำม  ประเมินผล  จัดท ำรูปเล่ม  กำรจัด
กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนำต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงนภำพร            โพธิ์เงิน   ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงวิไล              นิลทวี   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวปกำยดำว ปำนอยู ่   กรรมกำร 
  4.  นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
  5.  นำยอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน                      กรรมกำร 
  6.  นำงสำวนุชศรำ รอดสิน   กรรมกำร 
 
 

/7. นางสาวอัญญารัตน์    ค าก้อน... 



 ๘ 

  7.  นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน   กรรมกำร 
  8.  นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมกำร 
  9.  นำยพัชรพงษ์           ทิพย์ธำนี                  กรรมกำร 
    

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  10  พฤษภำคม  ๒๕๖2  
  

                
  

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


