
 

 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่13 / ๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒   
ปีการศึกษา 2563 โดยก าหนด ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 13.0๐-๑5.3๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 13.0๐-๑5.3๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 13.0๐-๑5.3๐ 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  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ดังต่อไปนี้ 
 

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

๑.  นายมนตรี   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
4.  นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 

 5.  นายเฉลิมพล   ทองจุ้ย   รองประธานกรรมการ 
 6.  นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์   กรรมการ 
          7.  นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 8.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
 9.  นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการ 
 10. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 11. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ 
 12. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 13. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ 
         /14. นายชัยณรงค ์
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 14. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นายวิทยา      อินอยู่        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                         
๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงาน มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ       

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์  รองประธานกรรมการ 
  3. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์  มูลดี   กรรมการ 

6. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
7. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
8. นางมณชนก   หนูแก้ว   กรรมการ 
9. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
10. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 
11. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
12. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑3. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 3.1 คณะกรรมการจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดสถานที่การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2          

ปีการศึกษา ๒๕63 ทีเ่วทีศักยภาพ ติดตัวอักษรฉากเวที จัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องเสียง ชุดรับแขก  เก้าอ้ีครู  เก้าอ้ี
ผู้ปกครอง จ านวน 400 ตัว จัดท าขอบเขตที่ประชุม และจุดคัดกรอง Covid-19 ผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย 

  3.1.1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  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  กรรมการ 
 3.1.9. นายเสกสรร    เทียนทอง                  กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่ ตกแต่งจับผ้า ประดับดอกไม้หน้าเวที  และ
บริเวณจัดงานอย่างสวยงาม ประกอบด้วย 

  3.2.1. นายเสกสรร    เทียนทอง                   ประธานกรรมการ 
  3.2.2. นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   กรรมการ 
         /3.2.3. นางสาวดาราพร   
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  3.2.3. นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง  กรรมการ  
   3.2.4. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  3.2.5. นายชานนท์    ผ่องฉวี   กรรมการ 
  3.2.6. นางสาวนุศรา    รอดสิน   กรรมการ 
  3.2.7. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1 - ๖   กรรมการ 
  3.2.8. นักการภารโรง     กรรมการ 
  3.2.9. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมการและเลขานุการ 
 

3.3 คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง การป้องกันโควิด-19 มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
คัดกรอง และคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักการคัดกรองที่จุดคัดกรอง เวทีศักยภาพ ประกอบด้วย 

  3.3.1. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  3.3.2. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
  3.3.3. นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ 
  3.3.4. นายนิทัศน์  ศรีเจริญ   กรรมการ 
  3.3.5. นางสาวพัชรวีร์  ค าลี   กรรมการ 
  3.3.6. นางสาวอินทิรา  ประสานเชื้อ  กรรมการ 
  3.3.7. นางสาวสุวนันท์  จันพวง   กรรมการ 
  3.3.8. นายก้องภพ  สิทธิ   กรรมการ 
  3.3.9. นางสาววนิดา  ดีดกิ่ง   กรรมการ 
  3.3.10. นักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด   กรรมการ 
  3.3.11. นางสาววิจิตรา  สุริยวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

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

8. นายปราการ   กองเงิน   กรรมการ 
9. นายสวัสดิ์   โสแพทย์   กรรมการ 
10.นายพิเชษฐ์   จันทร์ละมูล  กรรมการ 

  11. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  12. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

        /5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่ ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ   
และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2.  นายยุทธ์สพร   รักสิงห์   กรรมการ  
  3.  ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  4.  นางสาวปาริชาต  ผาสุก   กรรมการ 
  5.  นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ    
  6.  นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  8.  นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ  
  2.  นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
  3.  นางสาวอัญญารัตน์      ค าก้อน   กรรมการ 

  4.  นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมการ 
6.  นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม   มีหน้าที่  บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครอง
และบริการอาหารว่าง ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย   

 ๑.  นางสุภาพ     น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นำงทวีรัตน ์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 3.  นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 

  4.  นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  5.  นางโชษิตา    หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  6.  นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
  7.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน   กรรมการ 

 8. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไป ประกอบด้วย 

 ๑. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  ประธานกรรมการ 
 2. นางนำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 3. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม  กรรมการ 
 4. นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
 5. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
 6. นางเพลินจิตร   ช านาญผา  กรรมการ 
         /7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี 
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 7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
 8.  ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
 9.  นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 

10. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
11. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 

 12. ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
 13. นางมณชก   หนูแก้ว   กรรมการ 
 14. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 

15. นายณรรตธร    คงเจริญ   กรรมการ 
 16. ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
 17. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
 18. ครทูี่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   กรรมการ 
 19. นำงทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 9. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียนและพบผู้ปกครองในชั้นเรียน มีหน้าที ่  
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่รับผิดชอบ ณ ห้องท่ีก าหนดไว้ ด าเนินกิจกรรม Classroom  meeting 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖3 ตามวันเวลาดังต่อไปนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.0๐ 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 นำงดวงพร   มำกล  ำ นำงสำวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  

1/2 นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ นำงรัชดำวัลย์   ธิติกุลธรณ ์  

1/3 นำงสำวสุมำมำลย์  นวลพิจิตร English Teacher 1 
 

1/4 นำงสำวกิตติยำ   ต้นกลั่น Math Teacher 1  

1/5 นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว นำงสำวสุจิตรำ  ประศำสตร์ศิลป์ 
 

1/6 นำยเสกสรร เทียนทอง นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง  

1/7 นำงสมใจ   พงษ์สิงห์ นำงอ ำพร เขียวแก้ว English Teacher 4 
1/8 นางสาวสุภาพร   สีนวล   

1/9 นำงวำสนำ  ทิพพำหำ นำยสุเทพ   มำคง  

1/10 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นำยโอฬำร   จอกทอง  

1/11 นำงสำวสุทธิณี  โชติมน นำยปลวัชร พุ่มพวง  

1/12 นายอภิสิทธิ์     มิ่งกลิ่น 
 

 

            /ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      



 

 

๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-๑5.3๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นายสมชาย    ดวงเนตร 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นำยสมชำย    จินะ 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
2/1 นำงอำรยำ  รักมหำคุณ นำงสำวยุวลี เที่ยงทุ่ง  

2/2 นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง นำงสำวปำริชำต ผำสุข  

2/3 นำงสำวพวงพลอย พรกระแส English Teacher 2 
 

2/4 นำงสำวจินตวีร์   กัดฟัก Science Teacher 2 นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์ 

2/5 นำยสมชำย   จินะ นำยภำณุวัฒน์ แสงตะวัน นำยนิทัศน์ ศรีเจริญ 

2/6 นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์ นำยจรัส  สุริโย  

2/7 นำงสำวจริยำ   เฉยเม นำงสำวณิชภัสร์   สมปู ่  

2/8 นำงจรัสศรี   เขำเหิน นำงสำววรณิศำ เจิมนิ่ม  

2/9 นำยสมชำย   ดวงเนตร นำงสำวนุศรำ รอดสิน  

2/10 นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์ นำงวำริน   สอนง่ำยดี  

2/11 นำงอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นำยวิทยำ   อินอยู่  

2/12 นำยทวีพงศ์   รอดสิน นำยชำนนท์   ผ่องฉวี 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.0๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุมาลี หมากผิน 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุภาพ น้อยจันทร์ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  

3/2 นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก นำงรัชนี  พุดซ้อน  

3/3 นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก  

3/4 นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร Mrs.Armie  

3/5 นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์ นำงสำวอรณิชำ จินำสวัสดิ์ นำยสำยชล  ด ำแลลิบ 

3/6 นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  3/5คนที่4นายสมชาย จรแจ่ม 

3/7 นำงสุมำลี  หมำกผิน   

3/8 นำงสุมำลี  นักเรียน ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  

                        /3/9 



 

 

๗ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
   3/9 นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์  

3/10 นางนภาพร  โพธิ์เงิน นำยปฏิฬ   นำคทอง  

3/11 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นำยเฉลิงพล อินทรสะอำด  

3/12 นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-๑5.3๐ น.  

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางมณชนก      หนูแก้ว 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกนกพร   ศรีอ าพันธ์ 
 

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

4/2 นำงอ ำพร   เขียวแก้ว นำงสำวสิรินุช   เข็มคง  

4/3 นางสาวอนงค์นาฏ    ปานด้วง English Teacher 3  

4/4 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม  

4/5 นางสาวสิริธร    ปรีชาธรรมรตัน์ นางสายรุ้ง   อยู่คร  

4/6 นางสายรุ้ง   อยู่คร   

4/7 นางสาวศักดิ์ศรี   สายสิน นางนุศรา   สิริพงศ์สถาพร  

4/8 นางสาวกนกพร   ศรีอ าพันธ์ ม.ล.ภคเมธี สายสนั่น  

4/9 นางมณชนก   หนูแก้ว นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย  

4/10 นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม นำงกรนันท์   เอ่ียมภูเขียว  

4/11 นางสมปอง   ปานเมือง นำงณัฏฐชำ   อ ำพร  

4/12 นางปกายดาว   ปานอยู่ นำยศุภรัฐ         จัตวำ  

4/13 นายวีระศักดิ์   หมอกมืด นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง  
 
 
 
 
 
 
 

        /ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 



 

 

๘ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.0๐ น.  
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายณรรตธร       คงเจริญ 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางอุษา    พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางสาวสุภาพร     นิรันดร์รัตนกิจ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
5/1 นายณรรตธร  คงเจริญ นางเสาวณีย์   อรุณแจ้ง  

5/2 นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ นางวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์  

5/3 นางปทุมพร  ชมชัย English Teacher 3  

5/4 นางประเสริฐ  อ้นบางเขน Mrs.jennilyn  

5/5 นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย นำงสำวดำรำพร  ช้อนแดง  

5/6 นายพนม  พุฒลา นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  

5/7 นางฐิติมา   แสงจันทร์ นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  

5/8 นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์ นางกฤติมา  สืบนาคสุข  

5/9 นางอุษา   พุฒลา นายสว่าง  จันทร์เจาะ  

5/10 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  

5/11 นางสาวศุภรัตน์   ช านาญผา นางพรรณิภา  เมฆพัฒน์  

5/12 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท นายวิทยา  ดวงเดือน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-๑5.3๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน ์  
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ 
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/1 นำงปภัชญำ บรรเทำทุกข์   

6/3 นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ Mrs.Shiela 

6/4 นำยลิขิต  สอนเทียน นำยธีรพงษ์  เข็มคง  

6/5 นำงวรี  ยงค์เจำะ นำงอำรีย์  สำเกกุล  

6/6 นำงชนกำนต ์ กฤติธัญกช นำงสำวศริิกัลยำ  โสตถิวรกุล  

6/7 นำงค ำมี  ชัยรักษำ นำงวิไล  นิลทวี  

6/8 นำงภรณี  กังวำล นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  

6/9 นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน ์ นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ  
           /6/10 



 

 

๙ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
 6/10 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  

6/11 นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ นำยจักรกฤษณ์  สุขรอด  

6/12 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ ์  
 

10. ฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที่  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน เก็บรักษำ      
น ำฝำกตำมระเบียบและแนวปฏิบัติต่อไป  กรรมกำรประกอบด้วย 

   ๑. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ประธำนกรรมกำร 
   2. นางสมใจ    พงษ์สิงห์  กรรมการ 

 3. นายสว่าง    จันทร์เจาะ  กรรมการ 
 4. นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
 5. นางวาสนา    ทิพย์พาหา  กรรมการ 
 6. นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์   กรรมการ 
 7. นางสาวสภุาพร   นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
 8. นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน   กรรมการ 
 9. นางสาวยุวดี   เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
๑0.นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ 
๑1.นำงสำววันเพ็ญ   ยิ มประดิษฐ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

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

 1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  ประธานกรรมการ  
2. นายวิทยา  อินอยู ่   กรรมการ 

 3. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
 4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 

5. นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร  กรรมการ 
6. นางสุมาลี   นักเรียน   กรรมการ 

  7. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  8. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 

9. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑2. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าที่  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถ่ายภาพจัดท ารูปเล่ม  
กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

1. นายวิทยา  อินอยู ่   ประธานกรรมการ 
  
        /2. นางวาริน   



 

 

๑๐ 

 
2. นางวาริน   สอนง่ายด ี  กรรมการ 

  3. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  4. นางปกายดาว  ปานอยู ่   กรรมการ   
  5. นายปลวัชร  พุ่มพ่วง   กรรมการ 
  6. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  7. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  8.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
  
 

                 (นายมนตรี    คงเจริญ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 ภาคเช้า 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันจันทร์  ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันพุธ     ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
        เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

09.15 น. – 09.40 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
09.40 น. – 10.30 น.  ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมทั้งน าเสนอนโยบาย 

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

     - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      
 
ภาคบ่าย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันจันทร์  ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธ      ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

เวลา 12.30 น. – 13.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
13.15 น. -  13.40 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
13.40 น. – 14.30 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมทั้งน าเสนอนโยบาย 
                                การบริหารงานโรงเรียน 
14.30 น. – 15.30 น. การประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
    - รายงานพฤติกรรมของนักเรียน   
    - ชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    

หมายเหตุ  :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
        กำรแต่งกำยของคุณครูตำมปกติ 


