
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่  128/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำระดับ และ ครูที่ปรึกษำ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
------------------------------------------------ 

เพ่ือให้กำรดูแลนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ให้เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 
แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหำร สถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้งหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
1. นำยมนตรี   คงเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  กรรมกำร  
3. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมกำร  
4. นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมกำร 
5. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
6. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์  กรรมกำร 
7. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
8. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ กรรมกำร 
9. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม กรรมกำร 
10. นำงดวงพร  มำกล้ ำ  กรรมกำร 
11. นำยเสกสรร  เทียนทอง กรรมกำร 
12. นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
13. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ แก้ปัญหำและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

2. คณะกรรมการด าเนินการ  
1. นำยเฉลิมพล   ทองจุ้ย   ประธำนกรรมกำร  
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมกำร  
3. นำยวีรพล   ปำนด ำ   กรรมกำร  
4. นำงสำวชนัญธิดำ จิรำวัชรภัค  กรรมกำร  
5. นำยณรรตธร   คงเจริญ  กรรมกำร  
6. นำงวิไล  นิลทวี  กรรมกำร 
7. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์  กรรมกำร 
8. นำยสมชำย   ดวงเนตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที ่ด ำเนินกำรจัดครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เข้ำท ำหน้ำที่เป็นครูที่ปรึกษำเพ่ือให้ท ำหน้ำที่พัฒนำ ควบคุม
และแก้ไขปัญหำนักเรียนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดท ำเอกสำรในระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
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3. หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา  
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หัวหน้าระดับ   ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี   มูลดี 
รองหัวหน้าระดับ นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ 
รองหัวหน้าระดับ นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.1/1 นำงดวงพร    มำกล้ ำ นำงสำวธัญนภัสร์    ยนต์นิยม  
ม.1/2 นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ นำงรัชดำวัลย์    ธิติกุลธรณ์  
ม.1/3 นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร Miss Kaitlyn Grace Kime Mr. Jaime Bumal-o Manzano 

ม.1/4 นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น Mr. Christian Bondoc Miranda    
ม.1/5 นำยจรัส    สุรโิย นำยรัฐพงษ์    มั่นต่อ  
ม.1/6 นำงสมใจ    พงษ์สิงห์ นำงสำวศิริวรรณ หลิมมงคล นำคทอง  
ม.1/7 นำยประพนธ์    เพ็ญศรี นำงสำวสุภำพร    สีนวล  
ม.1/8 นำงโชษิตำ    หล่ ำทุ่ง นำยเฉลิมพล    อินทรสอำด  
ม.1/9 นำยเสกสรร    เทียนทอง นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์ ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี   มูลดี 

ม.1/10 นำงวำสนำ    ทิพพำหำ นำงสำวจุฑำทิพย์    ค ำสุด  
ม.1/11 ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี    มูลด ี นำยณรงค์ฤทธิ์      อ่อนน่วมน้อย    
ม.1/12 นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น นำยสุเทพ    มำคง  

 
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หัวหน้าระดับ   นำยสมชำย ดวงเนตร 
รองหัวหน้าระดับ นำยณัฐพงศ์ บุญจันทร์ 
รองหัวหน้าระดับ นำยสมชำย จินะ 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.2/1 นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง นำยศุภรัฐ    จัตวำ  
ม.2/2 นำงอ ำพร    รักสิงห์ นำงสำวปำริชำต    ผำสุก  
ม.2/3 นำงสำวชนิดำ    อินผ่อง Miss Shiela Alcantara Babadi  
ม.2/4 นำงสำวจินตวีร์    กัดฟัก นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์ Mr.Richard Manlutac Prospero 

ม.2/5 นำยสมชำย    จินะ นำยวิทยำ    ดวงเดือน  นำยภำนุวัฒน์    แสงตะวัน 
ม.2/6 นำงจรัสศรี    เขำเหิน นำงธันยำภรณ์    เต็งดี  
ม.2/7 นำงสำวณิชภัสร์    สมปู่ นำงอุไรวรรณ    เหมืองแก้ว นำงสำวน้ ำเพ็ชร    มั่งคล้ำย 
ม.2/8 นำยชำนนท์    ผ่องฉวี นำงวรรณิศำ    เจิมนิ่ม  
ม.2/9 นำงสำวจริยำ    เฉยเม นำงสำวสุชิตำ    ไชยบัง  

ม.2/10 นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์   นำงอำรยำ    รักมหำคุณ  
ม.2/11 นำยวิทยำ    อินอยู่ นำงสำวนุศรำ    รอดสิน  
ม.2/12 นำยสมชำย    ดวงเนตร นำงสำวปิยนุช    น้อยคง  
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3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หัวหน้าระดับ   นำยวีรพล ปำนด ำ 
รองหัวหน้าระดับ นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง 
รองหัวหน้าระดับ นำยอ ำนวย     บุญคุ้ม 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.3/1 นำยยุทธ์สพร    รักสิงห์ นำงสุมำลี    นักเรียน  
ม.3/2 นำงสุมำลี    หมำกผิน นำยภัคพล    หล่ ำทุ่ง  
ม.3/3 นำงสำวแพรพรรณ ขันกสิกรรม นำยวีรพล    ปำนด ำ Miss Armie Docto Estrobo   
ม.3/4 นำยกนกศักดิ์    สอนเพียร นำงสำวอนุธิดำ    แก้วสีม่วง Mr.Benigno Jr. Dorata Tarona   

ม.3/5 นำงลำวัลย์    ถำพันธ์ นำงสำวอรณิชำ    จินดำสวัสดิ์ นำยนิทัศน์    ศรีเจริญ 
ม.3/6 นำยปฏิฬ    นำคทอง นำงรัชนี    พุดซ้อน  
ม.3/7 นำงสำวศิริวรรณ    พันทะยัก นำยอ ำนวย    บุญคุ้ม  
ม.3/8 นำงสุภำพ    น้อยจันทร์ นำยสำยธำร    ยอดเกลี้ยง  
ม.3/9 นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์  

ม.3/10 นำงนภำพร    โพธิ์เงิน นำยปิยวัจน์    พันธุ์วโรบล นำยณัฐวัฒน์    เกิดดี 
ม.3/11 นำยวีรพล    ปำนด ำ นำงสำวอนุธิดำ    แก้วสีม่วง  
ม.3/12 นำงกำญจนภรณ์    กล้อมคุ้ม นำยจิรกิตติ์    แสงจันทร์  

 
3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หัวหน้าระดับ   นำงสำวชนัญธิดำ   จิรำวัชรภัค 
รองหัวหน้าระดับ นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม 
รองหัวหน้าระดับ นำงสำวปั้นหยำ     สุขโรจน์บัณฑิต 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.4/1 นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  
ม.4/2 นำงประกำยดำว  ปำนอยู่ นำงสำวไพจิตร  จันทร์โยม  
ม.4/3 นำยอนิรุทธิ์  พุ่มอ่อน นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง  
ม.4/4 นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์ นำงสำยรุ้ง  อยู่คร  
ม.4/5 นำงสำวศักดิ์ศรี  สำยสิน นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  
ม.4/6 นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิต นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ  
ม.4/7 นำยปลวัชร  พุ่มพวง นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง  
ม.4/8 นำงสำวชนัญธิดำ  จิรำวัชรภคัร นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  
ม.4/9 นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพัน ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  

ม.4/10 นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  
ม.4/11 นำงณัฏฐชำ  อ ำพร นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด  
ม.4/12 นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว นำยภูวนนท์  ปิ่นแก้ว นำยอัครพล สุขประเสริฐ 
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3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หัวหน้าระดับ   นำยณรรตธร คงเจริญ 
รองหัวหน้าระดับ นำงอุษำ  พุฒลำ 
รองหัวหน้าระดับ นำงวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.5/1 นำยณรรตธร   คงเจริญ นำงเสำวนีย์    อรุณแจ้ง  
ม.5/2 นำยสว่ำง    จันทร์เจำะ   
ม.5/3 นำยภำณุพงศ์    คงเชื้อสำย นำงสำวพวงพลอย  พรกระแส  
ม.5/4 นำงปทุมพร    ชมชัย นำงสำวสุทธิณี    โชติมน  
ม.5/5 นำงฐิติมำ    แสงจันทร์ นำงสำววันทนีย์    ทัศนำ  
ม.5/6 นำยพนม    พุฒลำ   
ม.5/7 นำยจิระเมศร์    อัครรังสีธนกุล นำงสำวศุภรัตน์    ช ำนำญผำ  
ม.5/8 นำงอุษำ    พุฒลำ นำงสำวพรรณิพำ    เมฆพัฒน์  
ม.5/9 นำงรัชดำ    ศิริศรีลดำมำศ นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  

ม.5/10 นำงกำญจนำ    มณีวัลย์ นำงสำวยุวลี    เที่ยงทุ่ง  
ม.5/11 นำงประเสริฐ    อ้นบำงเขน นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง  
ม.5/12 นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ นำงสำวนิภำพร    แจ่มทุ่ง นำยสมชำย    จรแจ่ม 

 
3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หัวหน้าระดับ   นำงวิไล  นิลทวี 
รองหัวหน้าระดับ นำงเพลินจิตร ช ำนำญผำ 
รองหัวหน้าระดับ นำยจักรกฤษณ์  สุขรอด 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.6/1 นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง นำงสำวสิรินุช    เข็มคง  
ม.6/2 นำงปภัชญำ    บรรเทำทุกข์ นำงภรณี    กังวำน  
ม.6/3 นำงสำวกฤติมำ    สืบนำคสุข Mrs.Jennilyn Asiong Mathis  
ม.6/4 นำยธีรพงษ์    เข็มคง นำงสำวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์  
ม.6/5 นำยลิขิต    สอนเทียน นำงสำวดำรำพร    ช้อนแดง  
ม.6/6 นำงอำรีย์    สำเกกุล นำงเพลินจิตร    ช ำนำญผำ  
ม.6/7 นำงชนกำนต์    กฤตธัญกช นำยทวีพงศ์    รอดสิน  
ม.6/8 นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล นำงสำวกำญจณี    โชติสุข  
ม.6/9 นำงค ำมี    ชัยรักษำ นำงวิไล    นิลทว ี  

ม.6/10 นำงวิไล    นิลทว ี นำยจักรพันธ์    ชีววัฒนำ  
ม.6/11 นำงสำววิจิตรำ    สุริยว์งศ์ นำงสกุลทิพย์    ผกำสิทธิ์  
ม.6/12 นำยจักรกฤษณ์    สุขรอด นำงสำวสุนันทำ    เมฆไตรรัตน์  
ม.6/13 นำงสุชำดำ    ยงค์เจำะ นำยธวัชชัย    ฉิมมำลี นำยพิชัยยุทธ    กนกวิไลกุล 
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หน้าที่หัวหน้าระดับชั้น  
1. แต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกิจกรรมระดับชั้น ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน ที่ก ำหนด  
3. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนำนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่

เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นนักเรียน 
4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ให้นักเรียนในระดับให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
5. อบรม ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับควำมประพฤติของนักเรียนในระดับ  
6. จัดท ำระเบียนควำมประพฤติ ตรวจสอบ ควบคุม กำรเข้ำร่วมกิจกรรม สถิติกำรมำสำย กำรขอ

อนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
7. ควบคุม ก ำกับดูแลกำรมำเรียน กำรขำดเรียน  กำรลำ กำรมำสำยของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึง

ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขำดเรียน 3 วันขึ้นไป  
8. จัดครู และ นักเรียน ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับหน่วยรำชกำร ทั้งรัฐพิธีและรำชพิธี หรือกิจกรรม

ต่ำงๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน  
9. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน กิจกรรม/โครงกำร/งำน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย  
 

หน้าที่ครูที่ปรึกษา  
1. ร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง ก ำกับดูแล ควบคุมกำรเข้ำแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชำติ กิจกรรมเคำรพ

สถำบัน  กำรเดินแถวเข้ำชั้นเรียนของนักเรียน ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มำเข้ำแถว และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนใน
สมุดส ำรวจกำรเข้ำร่วม กิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม  

2. จัดกิจกรรมในคำบโฮมรูม เช่น กำรอบรม กำรแจ้งถึงกิจกรรมต่ำงๆ  กำรประพฤติปฏิบัติตน  กำร
สอบถำมถึงปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียนเป็นรำยบุคคล  และบันทึกลงในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน(ปค.2)  

3. จัดท ำระเบียนควำมประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้ำใจน ำไปสู่
กำรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 

4. ควบคุม ก ำกับดูแล แก้ไข ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ  ควำมประพฤติ  กำรแต่งกำย กำร
มำเรียน ฯลฯ โดยประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำ  

5. ดูแลกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนของนักเรียนที่เป็นเวรประจ ำวัน ตลอดทั้งกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ีให้ เป็น 
ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมกำรจัดบอร์ด เรื่องที่น่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำหรือวันส ำคัญทำงรำชกำรและศำสนำ  

6. ติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส , มผ  ประสำนงำนกับ 
งำนทะเบียนและวัดผล และผู้ปกครอง  

7. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตัดสินผลกำรเรียน กำรจบหลักสูตร กำรเลือกกลุ่มกำรเรียน 
กำรท ำกิจกรรมชมรม ฯลฯ ให้นักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน  

8. อบรม ตักเตือน และลงโทษนักเรียน ตำมระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก ำหนด เมื่อนักเรียน ประพฤติ
ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  

9. เป็นที่ปรึกษำนักเรียนให้กับนักเรียนในควำมรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้ นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ดี  
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10. ตรวจตรำดูแล เรื่องสุขภำพอนำมัยของนักเรียน เช่น ควำมสะอำดของตัวนักเรียน  ของเครื่องแต่ง
กำย รวมถึงกำรรับประทำนอำหำร ควำมเป็นระเบียบอ่ืนๆ  

11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ประตู ห้องน้ ำ ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี  
12. ตรวจค้น ตรวจหำ สิ่งของต้องห้ำม ผิดกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน อย่ำงสม่ ำเสมอและ

ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดหรือไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน  
13. จัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลำ  
14. เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนด้ำนกำรแต่งกำย ด้ำนกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสม กำรวำงตัวเป็นครูที่ดี 

ตลอดเวลำ  
15. เยี่ยมบ้ำนของนักเรียนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของโรงเรียน เมื่อเยี่ยมบ้ำน

นักเรียนเรียบร้อยแล้วให้บันทึกในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
16. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน / โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
17. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ        

เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป  
 

สั่ง ณ  วันที่ 11 เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 

( นำยมนตรี    คงเจริญ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


