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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่  114  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนรูปแบบออนไลน์ 
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------ 

 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในประเทศไทยท ำให้
โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดภำคเรียนได้ตำมก ำหนดกำรเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร  ทำงโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมจึงได้
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนแบบออนไลน์  เพ่ือส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
และเพ่ือกำรส ำรวจควำมพร้อมด้ำนกำรเรียนออนไลน์  กำรให้กับนักเรียนหำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนแบบออนไลน์ในระหว่ำงวันที่ 3 -16 
กันยำยน  ๒๕๖๔  
 ทั้งนี้เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูที่ปรึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่ง
พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
1. นำยมนตรี  คงเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ กรรมกำร 
3. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมกำร 
4. นำยปรำช เชื้อประดิษฐ์ กรรมกำร 
5. นำยฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมกำร 
6. นำงลำวัณย ์ ถำพันธุ์ กรรมกำร 
7. นำยเฉลิมพล ทองจุ้ย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำยรำชันย์ ปิยะสิริเชำวน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ แก้ปัญหำและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
และผู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1. นำยเฉลิมพล ทองจุ้ย ประธำนกรรมกำร 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี กรรมกำร 
3. นำยสมชำย ดวงเนตร กรรมกำร 
4. นำยวีรพล ปำนด ำ กรรมกำร 
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5. นำงสำวชนัญธิดำ   จิรำวัชรภัค กรรมกำร 
6. นำยณรรตธร คงเจริญ กรรมกำร 
7. นำงวิไล นิลทวี กรรมกำร 
8. นำยรำชันย์ ปิยะสิริเชำวน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10.  นำยอ ำนวย บุญคุ้ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ออกแบบระบบงำนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน แบบออนไลน์ ให้ค ำแนะน ำในกำรกรอกข้อมูล ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องและครบถ้วน  
3. คณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ประกอบด้วย 

3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
1/1 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ  
1/2 นำงดวงพร  มำกล้ ำ นำงสำวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม  
1/3 นำงสำวสุมำมำลย์  นวลพิจิตร Miss Armie Docto Estrobo นำงสำวพัฒน์นรี  แจ้งดี 
1/4 นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น Miss Shiela Alcontara Babadi  
1/5 นำยจรัส  สุริโย นำงสำวสุจิตรำ  ประศำสตร์ศิลป์ นำยวิทยำ  ดวงเดือน 
1/6 นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์ นำยณัฐพล  แก้วทุ่ง 
1/7 นำยสุเทพ มำคง นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์ นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง 
1/8 นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  
1/9 นำยเสกสรร  เทียนทอง นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ นำงสำวจินตนำ เที่ยงทุ่ง 

1/10 นำงวำสนำ  ทิพพำหำ นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น  
1/11 นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ นำงสำวปิยนุช  น้อยคง  
1/12 นำยประพนธ์  เพ็ญศรี นำงสำวสุภำพร  สีนวล นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย 
 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
2/1 นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง นำยศุภรัฐ  จัตวำ  
2/2 นำงอ ำพร  รักสิงห์ นำยชำนนท์  ผ่องฉวี  
2/3 นำงสำวชนิดำ  อินผ่อง Miss Eileen Qiu นำงสำวรินทร์ลภัส  อัครรังสีธนกุล 
2/4 นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์ Mr.Richard Manlutac Prospero 
2/5 นำยสมชำย  จินะ นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ นำยภำณุวัฒน์  แสงตะวัน 
2/6 นำงจรัสศรี  เขำเหิน นำงธันยำภรณ์  เต็งดี  
2/7 นำงสำวณิชภัสร์  สมปู ่ นำงอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว นำยอนันต์  เขียวบำง 
2/8 นำงวำริน  สอนง่ำยดี นำงสำวจริยำ  เฉยเม  
2/9 นำงสำวนุศรำ  รอดสิน นำยวิทยำ  อินอยู่  

2/10 นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  
2/11 นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์ นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  
2/12 นำยสมชำย  ดวงเนตร นำยทวีพงศ์  รอดสิน  
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        3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
3/1 นำงสุมำลี หมำกผิน นำยปฎิฬ  นำคทอง  
3/2 นำงกำญจนำภณ์  กล่อมคุ้ม นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์  
3/3 นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม Miss Magie Zape Del Castillo  

3/4 นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร Mr.Remar Gam-Oy Ket-Eng Mr.Jaime  Bumal-o Manzano 

3/5 นำงลำวัณย์  ถำพันธ์ นำงสำวอรณิชำ  จินดำสวัสดิ์ นำยสำยชล  ด ำแลลิบ 

3/6 นำงสุภำพ น้อยจันทร์ นำงรัชนี  พุดซ้อน  
3/7 นำยวีรพล  ปำนด ำ  นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  
3/8 นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก นำยอ ำนวย  บุญคุ้ม  
3/9 นำงนภำพร  โพธิ์เงิน นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  

3/10 นำยสำยธำร  ยอดเกลี้ยง นำยโอฬำร  จอกทอง  
3/11 นำยปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล นำยจิรกิตต์  แสงจันทร์  
3/12 นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง นำงสุมำลี  นักเรียน นำยณัฐวัฒน์  เกตุดี 

 
        3.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
4/1 นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน  
4/2 นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   
4/3 นำงอ ำพร  เขียวแก้ว นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพันธ์  
4/4 นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์ ม.ล.ภคเมธี  สำยสนั่น  
4/5 นำงสำวศักดิ์ศรี  สำยสิน นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  
4/6 นำงสำยรุ้ง  อยู่คร นำยปลวัชร  พุ่มพวง  
4/7 นำงสมปอง  ปำนเมือง นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม  
4/8 นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว นำงสำวสุกัญญำ  แสงชำต ิ

4/9 นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิตย์ นำงณัฏฐชำ  อ ำพร  
4/10 นำงสำวชนัญธิดำ  จิรำวัชรภคั นำงสำวยุพิน อยู่เปีย  
4/11 นำงปกำยดำว  ปำนอยู่ นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง  
4/12 นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง 

นำยสมชำย  จรแจ่ม 
นำยปรำโมทย์  อินทุ่ง 
นำงสำวศศินิภำ เพ็ชรรัตน ์

   
  3.5  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 

ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
5/1 นำยณรรตธร  คงเจริญ นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  
5/2 นำงสำวปำริชำต  ผำสุก นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง  
5/3 นำงปทุมพร  ชมชัย Mr.Chistian Bondoc Miranda นำยณรรตธร  คงเจริญ 
5/4 นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน นำงปทุมพร  ชมชัย  
5/5 นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง นำงสำวสุทธิณี  โชติมน  
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ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
5/6 นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง นำงฐิติมำ  แสงจันทร์ นำยทักษกร  ศรีสุวรรณ 

5/7 นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย นำงสำวพวงพลอย  พรกระแส  
5/8 นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล นำงสำวศิริวรรณ หลิมมงคล  นำคทอง นำงสำวอำรียำ ทองอ่อน 

5/9 นำงอุษำ  พุฒลำ นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  
5/10 นำงเสำวณีย์  อรุณแจ้ง นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์ นำงสำวสรววณ แสงศร ี

5/11 นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ นำงสำวศุภรัตน์  ช ำนำญผำ นำงสำวศศิภำ  ศรสีวัสดิ ์

5/12 นำยพนม พุฒลำ นำงสำวพรรณิพำ  เมฆพัฒน์ นำงสำววรำรตัน์ พัฒน์ทวีกิจ 

5/13 นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ นำงสำวจำรุวรรณ  ไชยพันโท  
   
  3.6  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ห้อง ครูที่ปรึกษำคนที่1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 ครูที่ปรึกษำคนที่ 3 
6/1 นำงวิไล  นิลทวี นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  
6/2 นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง นำงวรี  ยงค์เจำะ นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงค ์
6/3 นำงภรณี  กังวำล นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ Mrs.Jennilyn Asiong Mathis 

6/4 นำยธีรพงษ์  เข็มคง นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  
6/5 นำยลิขิต  สอนเทียน นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล  
6/6 นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช นำงสำววันทนีย์  ทัศนำ 
6/7 นำงอำรีย์  สำเกกูล นำงสำวกำญจณี  โชติสุข  
6/8 นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์ นำงสำวกฤติมำ  สืบนำคสุข  
6/9 นำงค ำมี  ชัยรักษำ นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  

6/10 นำยจักกฤษณ์  สุขรอด นำยวีระศักดิ ์ หมอกมืด  
6/11 นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์ นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  
6/12 นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ นำยธวัชชัย  ฉิมมำลี  

 
 มีหน้าที ่เยี่ยมบ้ำนนักเรียนแบบออนไลน์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ กรอก ข้อมูลในระบบ และส่งเล่มรำยงำน
กำรเยี่ยมบ้ำนตำมเวลำที่ก ำหนด 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 3 กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                                  (นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


