
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ที ่355 / ๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒   
ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนด ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.3๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.3๐-๑๖.30 น. 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  ดังต่อไปนี้ 
 

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

๑.  นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
4.  นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 

 5.  นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
 6.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 7.  นายสุนัย     ศรีม่วง    กรรมการ 
 8.  นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 9.  นางภัสติ์ทิพา           ยนต์นิยม  กรรมการ 
 10. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
 11. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 
/๒. คณะกรรมการ... 
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๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  1.  นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุนัย   ศรีม่วง   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4.  นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  5.  นางชนกานต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
  6.  นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 

7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
8.  นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
9.  นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
10. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
11. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
12. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑3. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการจัดสถานที ่  
 3.1 คณะกรรมการจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดสถานที่การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2          

ปีการศึกษา ๒๕62 ทีเ่วทีศักยภาพ ติดตัวอักษรฉากเวที จัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องเสียง ชุดรับแขก  เก้าอ้ีครู  เก้าอ้ี
ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 

  3.1.1 นายเสกสรร    เทยีนทอง  ประธานกรรมการ 
  3.1.2 นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
  3.1.3 นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์  กรรมการ 

 3.1.4 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
 3.1.5 นายวิษณุ               อ้นบางเขน  กรรมการ 
 3.1.6 นายสมชาย               จรแจ่ม   กรรมการ 
 3.1.7 นักการภารโรง     กรรมการ 
 3.1.8 นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่ ตกแต่งจับผ้า ประดับดอกไม้หน้าเวที  และบริเวณ
จัดงานอย่างสวยงาม ประกอบด้วย 

  3.2.1 นางสมปอง    ปานเมือง    ประธานกรรมการ 
  3.2.2 นางภรณี    กังวาล   กรรมการ 
  3.2.3 นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   กรรมการ 
  3.2.4 นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง  กรรมการ  
  3.2.5 นางสาวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมการ 
  3.2.6 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  3.2.7 นายชานนท์    ผ่องฉวี   กรรมการ 

/3.2.8 นางสาวนุศรา... 
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  3.2.8 นางสาวนุศรา    รอดสิน   กรรมการ 
  3.2.9 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1 - ๖   กรรมการ 
  3.2.10 นักการภารโรง     กรรมการ 
  3.2.11 หม่อมหลวงภคเมธี   สายสนั่น  กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  มีหน้าที่ ดูแลการจราจรด้านหน้าโรงเรียน  และภายในบริเวณ
โรงเรียนให้เป็นทีเ่รียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๑. นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  3. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
  4. นายวีระศักดิ์   หมอกมืด  กรรมการ 
  5. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการ 
  6. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  7. นายอภิสิทธิ ์   มิ่งกลิ่น   กรรมการ 

8. นายปราการ   กองเงิน   กรรมการ 
  9. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  10. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่ ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ   
และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ  
  3.  นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ 
  4.  นางวันทนีย์   สุขเจริญ   กรรมการ 
  5.  นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  6.  นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ    
  7.  นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  8.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  9.  นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ  

2.  นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
3.  นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 

  4.  นางสาวอัญญารัตน์      ค าก้อน   กรรมการ 

  5.  นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมการ 

6.  นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
/7. คณะกรรมการฝ่าย… 
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7. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   มีหน้าที่  บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับ
ผู้ปกครองและบริการอาหารกลางวัน ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย   

 ๑.  นางนภาพร   โพธิ์เงิน   ประธานกรรมการ  
 ๒.  นางจิดาภา               พรามจร   กรรมการ 

3.  นางสมใจ                 พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  4.  นางอุไรวรรณ       เหมืองแก้ว  กรรมการ 

 5.  นางสุมาลี   หมากผิน  กรรมการ 
  6.  นางสาวศิริวรรณ      พันทะยัก  กรรมการ 
  7.  นางสกุลทิพย์    ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  8.  นางสุภาพ     น้อยจันทร์  กรรมการ 

 9.  นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
 10. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 ๑1. นางส าอางค์   เรืองเท่ียง  กรรมการ 
 12. นางสาวสุภาพร   สีนวล   กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไป ประกอบด้วย 

 ๑.  นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  ประธานกรรมการ  
 2.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
 3.  ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
 4.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 

5.  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
6.  นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 

 7.  ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
 8.  นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม  กรรมการ 
 9.  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 

10.  นายณรรตธร    คงเจริญ   กรรมการ 
 11.  ครูทีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
 12.  นายฐิตินันท์      เหรียญทอง  กรรมการ 
 13.  ครูทีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   กรรมการ 
 ๑4.  นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
 ๑5.  นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์  กรรมการ 
 ๑6.  นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
 17.  ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  กรรมการ 
 ๑8.  นายพัชรพงษ ์  ทิพย์ธานี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/9. คณะกรรมการรับรายงานตัว... 
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 9. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียนและพบผู้ปกครองในชั้นเรียน มีหน้าที ่  
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่รับผิดชอบ ณ ห้องท่ีก าหนดไว้ ด าเนินกิจกรรม Classroom  meeting 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ตามวันเวลาดังต่อไปนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น. 
  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 นางสาวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์  

1/2 นางอ าพร      รักสิงห์ นางสาวนุศรา          รอดสิน  

1/3 นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร Mr. Christian Ms. Shiela 

1/4 นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น นางสาววันทนีย์  ทัศนา  

1/5 นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว นายสุรเชษฐ์    ชูเตชะ นายสมชาย   จรแจ่ม 

1/6 นายอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์  

1/7 นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ นายสุเทพ   มาคง  

1/8 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี นายประเสริฐพร  เทียนแดง นายมัฌชิมา   เรืองศรี 

1/9 นางสมใจ   พงษ์สิงห์ นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล  

1/10 นางดวงพร   มากล้ า นางสาวสุภาพร   สีนวล  

1/11 นางวาสนา   ทิพพาหา นายโอฬาร   จอกทอง  

1/12 นายเสกสรร   เทียนทอง นางสาวสุทธิณี  โชติมน  นางสาวสุดารัตน์   บุญเหมือน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น. 

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นางทวีรัตน์    เหรียญทอง 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายทวีพงศ ์  รอดสิน  

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายสมชาย    ดวงเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ชั้น... 



 ๖ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
2/1 นางทวีรัตน์    เหรียญทอง นายคุณากร   สุริยนต์  

2/2 นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง นางสาวปาริชาต ผาสุข  

2/3 นางสาวพวงพลอย พรกระแส นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์ Mrs. Jennilyn 

2/4 นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก ครูจีน Mr. Sarel Johannes Myburgh 

2/5 นายสมชาย   จินะ นางสาววิภาดา   สุขเกตุ นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท 

2/6 นางอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์  

2/7 นายทวีพงศ์   รอดสิน นายสาธิต  จันสิงขรณ์  

2/8 นางจรัสศรี   เขาเหิน นายกิตติศักด์   น้อยค า  

2/9 นายสมชาย   ดวงเนตร นางวาริน   สอนง่ายดี  

2/10 นางสาวจริยา   เฉยเม นายชานนท์   ผ่องฉวี  

2/11 นางอารยา   รักมหาคุณ นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  

2/12 นางสาวณิชภัสร์   สมปู ่ นายวิทยา   อินอยู่  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น.  
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุมาลี หมากผิน 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุภาพ น้อยจันทร์ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  

3/2 นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางรัชนี  พุดซ้อน  

3/3 นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก  

3/4 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร Mrs.Armie  

3/5 นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล นายสายชล  ด าแลลิบ 

3/6 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง 

3/7 นายวิษณุ  อ้นบางเขน นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม  

3/8 นางสุมาลี  หมากผิน นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์  

3/9 นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  

3/10 นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายปฏิฬ   นาคทอง  

3/11 นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  

3/12 นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี 

/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 



 ๗ 

/5/10... 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-๑6.3๐ น.  
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางปั้นหยา   สุขโรจน์บัณฑิตย์ 
 

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

4/2 นางอ าพร   เขียวแก้ว นางสาวสิรินุช   เข็มคง  

4/3 นางสาวอนงค์นาฏ    ปานด้วง นางปทุมพร   ชมชัย  

4/4 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ นางปกายดาว   ปานอยู่ Mr. Rene 

4/5 นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ นางสายรุ้ง   อยู่คร Mr. Dennis 

4/6 นางสาวศักดิ์ศรี   สายสิน นางนุศรา   สิริพงศ์สถาพร  

4/7 นางสาวกนกพร   ศรีอ าพันธ์ นางสาวสิริธร    ปรีชาธรรมรตัน์ นายจรัส   สุริโย 

4/8 นางสาวสวรส   ปานเกิด นางสาวไพจิตร   จันทร์โพยม นางสาววราภรณ์ หาญป้อ 

4/9 นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม นางสมปอง   ปานเมือง  

4/10 นางมณชนก   หนูแก้ว นางสาวยุพิน   อยู่เปีย  

4/11 นางกรนันท์   เอ่ียมภูเขียว นางณัฏฐชา   อ าพร นางสาวนิธิมา คงนา 

4/12 นายวีระศักดิ์   หมอกมืด นายนิทัศน์   ศรีเจริญ  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-๑6.3๐ 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 - -  

5/3 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นางฐิติมา   แสงจันทร์  

5/4 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นายลิขิต สอนเทียน Mr. Rene 

5/5 นางเสาวณีย ์  อรุณแจ้ง นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา  

5/6 นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  

5/7 นางวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์ นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  

5/8 นางอุษา   พุฒลา นายสว่าง  จันทร์เจาะ  

5/9 นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์ นางสาวศุภรัตน์   ช านาญผา  



 ๘ 

5/10 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย  

5/11 นายพนม  พุฒลา นางพรรณิภา  เมฆพัฒน์  

5/12 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง นายอรรถพล  บาทบ ารุง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-๑6.3๐ น.  
                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางวันทนีย์ สุขเจริญ 
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางเพลินจิต      ช านาญผา 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/1 นางค ามี  ชัยรักษา นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  

6/2 นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ Teacher A 

6/3 นางภรณี  กังวาล นายธีรพงษ์  เข็มคง  

6/4 นางเพลินจิตร  ช านาญผา นางชนกานต์  กฤติธัญกช  

6/5 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  

6/6 นางวรี  ยงค์เจาะ นายสุนัย  ศรีม่วง  

6/7 นางอารีย์  สาเกกุล นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน ์  

6/8 นางวริยาภรณ์  ธวัชอภิสวัสดิ์ นางปภัชญา บรรเทาทุกข์  

6/9 นางวันทนีย์  สุขเจริญ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์  

6/10 นางวิไล  นิลทวี นายค ารณ  อินทร์พ่วง  

6/11 นายจักรกฤษณ์  สุขรอด นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  

6/12 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นางสาวศริิกัลยา  โสตถิวรกุล  

6/13 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ นายดุลภัทร  บาทบ ารุง  
 

10. ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  รับเงินบ ารุงการศึกษาจากคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เก็บรักษา      
น าฝากตามระเบียบและแนวปฏิบัติต่อไป  กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 

๓.  นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
๔.  นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
๕.  นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
๖.  นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
๗.  นางเพลินจิตร ช านาญผา  กรรมการ 

/๘.  นางสาวกาญจนา... 



 ๙ 

๘.  นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
๙.  นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
๑๐.  นางสาวภริาณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
๑๔.  นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๕.  นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑1. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร และประเมิลผลโครงการ Classroom meeting มีหน้าที่ 
จัดเตรียมเอกสาร Classroom meeting สังเกต  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองไว้เป็น
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

 1.  นางวิไล  นิลทวี   ประธานกรรมการ  
2.  นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 

 3.  นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
 4.  นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 

5.  นางวาริน   สอนง่ายด ี  กรรมการ 
6.  นางสุมาลี   นักเรียน   กรรมการ 

  7.  นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  8.  นายพัชรพงษ์   ทิพย์ธานี  กรรมการ 

9.  นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑2. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าที่  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถ่ายภาพจัดท ารูปเล่ม  
กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

1.  นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   ประธานกรรมการ  
2.  นางวาริน   สอนง่ายด ี  กรรมการ 

  4.  นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  5.  นางปกายดาว ปานอยู ่   กรรมการ 
  6.  นายพัชรพงษ์   ทิพย์ธานี  กรรมการ   
  7.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/ให้คณะกรรมการ... 
 
 



 ๑๐ 

 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
  
 

                 (นายสมพร  สุขอร่าม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑ 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 23 มถิุนายน  พ.ศ. 2562 
ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 ภาคเช้า 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
           
        เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

09.15 น. – 09.40 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
09.40 น. – 10.00 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมทั้งน าเสนอนโยบาย 

การบริหารงานโรงเรียน 
10.00 น. – 12.00 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
    - รายงานพฤติกรรมของนักเรียน   

     - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      
 
ภาคบ่าย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

เวลา 13.30 น. – 14.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
14.00 น. -  14.30 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
14.30 น. – 15.00 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมทั้งน าเสนอนโยบาย 
                                การบริหารงานโรงเรียน 
15.00 น. – 1๖.30 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
    - รายงานพฤติกรรมของนักเรียน   
    - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    
 

 
 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


