
 

 
 
 

 

ค าส่ังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ท่ี 220 / ๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2565   

 
ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2565  โดยก าหนด ดังนี้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ๑ ในวันเสาร์ท่ี  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในวันเสาร์ท่ี  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ในวันอาทิตย์ท่ี10กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันเสาร์ท่ี  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ในวันเสาร์ท่ี   9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6ในวันอาทิตย์ท่ี10กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เพื่อให้การด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ดังต่อไปนี้ 
 

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

๑.  นายมนตรี   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กล่ินเชตุ            รองประธานกรรมการ  
4.  นายปราช   เช้ือประดิษฐ์  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. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 
 11. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ 
 12. นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

/13. นายสมชาย  



 

 

13. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายวิทยา      อินอยู่        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                         
๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงาน  มีหน้าท่ี  จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ       

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชาย   ดวงเนตร  รองประธานกรรมการ 
  3. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี   กรรมการ 

6. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
7. นางสาวชนัญธิดา   จิราวัชรภัค  กรรมการ 
9. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
10. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 
11. นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
12. นางทวีรัตน ์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑3. นายอ านวย   บุญคุม้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 3.1 คณะกรรมการจัดสถานท่ี  มีหน้าท่ี  จัดสถานท่ีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1          

ปีการศึกษา ๒๕65 ท่ีหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  ติดตัวอักษรฉากเวที จัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องเสียง ชุดรับแขก  เก้าอี้
ครู  เก้าอี้ผู้ปกครอง จ านวน 800 ตัว จัดท าขอบเขตท่ีประชุม และจุดคัดกรอง Covid-19 ผู้ปกครองนักเรียน 
ประกอบด้วย 

  3.1.1. นายเสกสรร  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
  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. นายจิรกิตต์ิ    แสงจันทร์                  กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานท่ี มีหน้าท่ี ตกแต่งจับผ้า ประดับดอกไม้หน้าเวที  และ
บริเวณจัดงานอย่างสวยงาม ประกอบด้วย 

  3.2.1. นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   ประธานกรรมการ 
  3.2.2. นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง  กรรมการ  
   3.2.3. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมการ 

  /3.2.4. นายชานนท์   



 

 

  3.2.4. นายชานนท์    ผ่องฉวี   กรรมการ 
  3.2.5. นางสาวนุศรา    รอดสิน   กรรมการ 
  3.2.6.  นางสาวจุฑาทิพย์     ค าสุด   กรรมการ 
  3.2.6. ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.1 - ๖   กรรมการ 
  3.2.7. นักการภารโรง     กรรมการ 
  3.2.8. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
3.3 คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง การป้องกันโควิด-19 มีหน้าท่ีจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

คัดกรอง และคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักการคัดกรองท่ีจุดคัดกรอง เวทีศักยภาพ ประกอบด้วย 
  3.3.1. นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ ประธานกรรมการ 
  3.3.2. นายสมชาย  จินะ  กรรมการ 
  3.3.3. นายสมชาย  จรแจ่ม  กรรมการ 
  3.3.4. นายนิทัศน์  ศรีเจริญ  กรรมการ 
  3.3.5. นายธวัชชัย  ฉิมมาลี  กรรมการ 
  3.3.6. นายพิชัยยุทธ  กนกวิไลกุล กรรมการ 
  3.3.7. นายเพทาย  พรมเทพ กรรมการ 
  3.3.10. นักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด  กรรมการ 

  3.3.11. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.3.12. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  มีหน้าท่ี ดูแลการจราจรด้านหน้าโรงเรียน  และภายในบริเวณ
โรงเรียนให้เป็นท่ีเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมชาย   ดวงเนตร  ประธานกรรมการ 
  2. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  3. นายสมชาย   จินะ   กรรมการ 
  4. นายจิรกิตต์ิ     แสงจันทร์                   กรรมการ 
  5. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  7. นายอภิสิทธิ์   มิ่งกล่ิน   กรรมการ 
  8. นายอ านวย   บุญคุ้ม   กรรมการ  
  8. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  9. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร   กรรมการและเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าท่ี ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ   
และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2.  นายยุทธ์สพร   รักสิงห์   กรรมการ  

                  /3.  ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  



 

 

3.  ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
4.  นางสาวปาริชาต  ผาสุก   กรรมการ 

  5.  นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ    
  6.  นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  8.  นายวิทยา   อินอยู ่   กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าท่ี  ติดต้ังเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จส้ินการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ  
  2.  นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
  3.  นางสาวอัญญารัตน์      ค าก้อน   กรรมการ 

  4.  นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมการ 
  5.  นายสุริยะ   ปาณะดิษ  กรรมการ 

6.  นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
7. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   มีหน้าท่ี  บริการจัดหาน้ าด่ืมส าหรับผู้ปกครอง

และบริการอาหารว่าง ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย   
 ๑.  นางสาวชนิดา    อินผ่อง   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 3. นางสมใจ   พงษ์สิงห ์  กรรมการ 

  4. นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  5. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
  6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน   กรรมการ 

 7. นางโชษิตา    หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าท่ี  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง
นักเรียนโดยท่ัวไป ประกอบด้วย 

 ๑.  นางโชษิตา    หล่ าทุ่ง   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 3. นางสมใจ   พงษ์สิงห ์  กรรมการ 

  4. นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  5. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 

7. นางเพลินจิตร   ช านาญผา  กรรมการ 
 8.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
 9.  ครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 

10.  นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กรรมการ 

/12. นายวีรพล 



 

 

12. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
 13. ครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กรรมการ 
 14. นางสาวชนัญธิดา  จิราวัชรภัค  กรรมการ 
 15. ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กรรมการ 

16. นายณรรตธร    คงเจริญ   กรรมการ 
 17. ครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  กรรมการ 
 18. นางวิไล     นิลทวี   กรรมการ 
 19. ครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   กรรมการ 
 20. คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
 21. นางเบญจมาภรณ์    เทียนทอง   กรรมการ 
 22. นางสาวชนิดา     อินผ่อง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 9. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียนและพบผู้ปกครองในชั้นเรียน มีหน้าท่ี   
รับลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียนห้องท่ีรับผิดชอบ ณ ห้องท่ีก าหนดไว้ ด าเนินกิจกรรม Classroom  meeting 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  ๒๕๖5 ตามวันเวลาดังต่อไปนี้  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ในวันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 
  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นางสมใจ           พงษ์สิงห์ 

  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นายอภิสิทธิ์         มิ่งกล่ิน 
 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.1/1 นางดวงพร    มากล้ า นางสาวธัญนภัสร์    ยนต์นิยม  
ม.1/2 นางสาวณัฐวรรณ    มั่นใจ นางรัชดาวัลย์    ธิติกุลธรณ์  
ม.1/3 นางสาวสุมามาลย์   นวลพิจิตร Miss Kaitlyn Grace Kime Mr. Jaime Bumal-o Manzano 

ม.1/4 นางสาวกิตติยา    ต้นกล่ัน Mr. Christian Bondoc Miranda    
ม.1/5 นายจรัส    สุริโย นายรัฐพงษ์    มั่นต่อ  
ม.1/6 นางสมใจ    พงษ์สิงห์ นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล นาคทอง  
ม.1/7 นายประพนธ์    เพ็ญศร ี นางสาวสุภาพร    สีนวล  
ม.1/8 นางโชษิตา    หล่ าทุ่ง นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  
ม.1/9 นายเสกสรร    เทียนทอง นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี   มูลดี 

ม.1/10 นางวาสนา    ทิพพาหา นางสาวจุฑาทิพย์    ค าสุด  
ม.1/11 ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี    มูลดี นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนน่วมน้อย  
ม.1/12 นายอภิสิทธิ์    มิ่งกล่ิน นายสุเทพ    มาคง  

            
 
 

 /ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2      
 



 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในวันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 
 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  นายสมชาย    ดวงเนตร 

  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ นายสมชาย    จินะ 
รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์ 

  
ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 

ม.2/1 นางทวีรัตน์    เหรียญทอง นายศุภรัฐ    จัตวา  
ม.2/2 นางอ าพร    รักสิงห์ นางสาวปาริชาต    ผาสุก  
ม.2/3 นางสาวชนิดา    อินผ่อง Miss Shiela Alcantara Babadi  
ม.2/4 นางสาวจินตวีร์    กัดฟัก นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์ Mr.Richard Manlutac Prospero 

ม.2/5 นายสมชาย    จินะ นายวิทยา    ดวงเดือน  นายภานุวัฒน์    แสงตะวัน 
ม.2/6 นางจรัสศรี    เขาเหิน นางธันยาภรณ์    เต็งดี  
ม.2/7 นางสาวณิชภัสร์    สมปู่ นางอุไรวรรณ    เหมืองแก้ว นางสาวน้ าเพ็ชร    มั่งคล้าย 
ม.2/8 นายชานนท์    ผ่องฉวี นางวรรณิศา    เจิมนิ่ม  
ม.2/9 นางสาวจริยา    เฉยเม นางสาวสุขิตา    ไชยบัง  

ม.2/10 นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์   นางอารยา    รักมหาคุณ  
ม.2/11 นายวิทยา    อินอยู่ นางสาวนุศรา    รอดสิน  
ม.2/12 นายสมชาย    ดวงเนตร นางสาวปิยนุช    น้อยคง  

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นางสาวอนุธิดา    แก้วสีม่วง 

 รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นายอ านวย    บุญคุ้ม 
ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 

ม.3/1 นายยุทธ์สพร    รักสิงห์ นางสุมาลี    นักเรียน  
ม.3/2 นางสุมาลี    หมากผิน นายภัคพล    หล่ าทุ่ง  
ม.3/3 นางสาวแพรพรรณ ขันกสิกรรม นายวีรพล    ปานด า Miss Armie Docto Estrobo   
ม.3/4 นายกนกศักดิ์    สอนเพียร นางสาวอนุธิดา    แก้วสีม่วง Mr.Benigno Jr. Dorata Tarona   

ม.3/5 นางลาวัลย์    ถาพันธ์ นางสาวอรณิชา    จินดาสวัสด์ิ นายนิทัศน์    ศรีเจริญ 
ม.3/6 นายปฏิฬ    นาคทอง นางรัชนี    พุดซ้อน  
ม.3/7 นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก นายอ านวย    บุญคุ้ม  
ม.3/8 นางสุภาพ    น้อยจันทร์ นายสายธาร    ยอดเกล้ียง  
ม.3/9 นายวิษณุ    อ้นบางเขน นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์  

ม.3/10 นางนภาพร    โพธิ์เงิน นายปิยวัจน์    พันธุ์วโรบล นายณัฐวัฒน์    เกิดดี 
ม.3/11 นายวีรพล    ปานด า นางสาวอนุธิดา    แก้วสีม่วง  
ม.3/12 นางกาญจนภรณ์    กล้อมคุ้ม นายจิรกิตต์ิ    แสงจันทร์  



 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในวันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 
 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  นางสาวชนัญธิดา  จิราวัชรภัค 

  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางภัสต์ิทิพา   ยนต์นิยม 
  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.4/1 นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน นางอ าพร  เขียวแก้ว  
ม.4/2 นางประกายดาว  ปานอยู่ นางสาวไพจิตร  จันทร์โยม  
ม.4/3 นายอนิรุทธิ์  พุ่มอ่อน นางสาวธัญญา  น้อยถึง  
ม.4/4 นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์ นางสายรุ้ง  อยู่คร  
ม.4/5 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  
ม.4/6 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต นางสาววิภาศิริ  ทากะถา  
ม.4/7 นายปลวัชร  พุ่มพวง นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง  
ม.4/8 นางสาวชนัญธิดา  จิราวัชรภัคร นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  
ม.4/9 นางสาวกนกพร  ศรีอ าพัน ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  

ม.4/10 นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม นางกรนนัท์  เอี่ยมภูเขียว  
ม.4/11 นางณัฏฐชา  อ าพร นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  
ม.4/12 นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว นายภูวนนท์  ปิ่นแก้ว นายอัครพล สุขประเสริฐ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในวันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  นายณรรตธร       คงเจริญ 
  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ นางอุษา    พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ นางวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์ 
 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.5/1 นายณรรตธร   คงเจริญ นางเสาวนีย์    อรุณแจ้ง  
ม.5/2 นายสว่าง    จันทร์เจาะ   
ม.5/3 นายภาณุพงศ์    คงเช้ือสาย นางสาวพวงพลอย  พรกระแส  
ม.5/4 นางปทุมพร    ชมชัย นางสาวสุทธิณี    โชติมน  
ม.5/5 นางฐิติมา    แสงจันทร์ นางสาววันทนีย์    ทัศนา  
ม.5/6 นายพนม    พุฒลา   
ม.5/7 นายจิระเมศร์    อัครรังสีธนกุล นางสาวศุภรัตน์    ช านาญผา  
ม.5/8 นางอุษา    พุฒลา นางสาวพรรณิพา    เมฆพัฒน์  
ม.5/9 นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ นางวันเพญ็  ยิ้มประดิษฐ์  

ม.5/10 นางกาญจนา    มณีวัลย์ นางสาวยุวลี    เท่ียงทุ่ง  
ม.5/11 นางประเสริฐ    อ้นบางเขน นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  
ม.5/12 นางมัญชุสา    ศรีวิเศษ นางสาวนิภาพร    แจ่มทุ่ง นายสมชาย    จรแจ่ม 

 



 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  นางวิไล  นิลทวี  

  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ นางเพลินจิตร  ช านาญผา 
   รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ นายจักรกฤษณ์  สุขรอด 
 

ห้อง ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 ครูที่ปรึกษา คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา  คนที่ 3 
ม.6/1 นายฐิตินันท์    เหรียญทอง นางสาวสิรินุช    เข็มคง  
ม.6/2 นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์ นางภรณี    กังวาน  
ม.6/3 นางสาวกฤติมา    สืบนาคสุข Mrs.Jennilyn Asiong Mathis  
ม.6/4 นายธีรพงษ์    เข็มคง นางสาวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์  
ม.6/5 นายลิขิต    สอนเทียน นางสาวดาราพร    ช้อนแดง  
ม.6/6 นางอารีย์    สาเกกุล นางเพลินจิตร    ช านาญผา  
ม.6/7 นางชนกานต์    กฤตธัญกช นายทวีพงศ์    รอดสิน  
ม.6/8 นางสาวสิริกัลยา  โสตถิวรกุล นางสาวกาญจณี    โชติสุข  
ม.6/9 นางค ามี    ชัยรักษา นางวิไล    นิลทวี  

ม.6/10 นางวิไล    นิลทวี นายจักรพันธ์    ชีววัฒนา  
ม.6/11 นางสาววิจิตรา    สุริย์วงศ์ นางสกุลทิพย์    ผกาสิทธิ์  
ม.6/12 นายจักรกฤษณ์    สุขรอด นางสาวสุนันทา    เมฆไตรรัตน์  
ม.6/13 นางสุชาดา    ยงค์เจาะ นายธวัชชัย    ฉิมมาลี นายพิชัยยุทธ    กนกวิไลกุล 

 
๑0. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร และประเมิลผลโครงการ Classroom meeting มีหน้าท่ี 

จัดเตรียมเอกสาร Classroom meeting สังเกต  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองไว้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

 1. นายอ านวย  บุญค้ม   ประธานกรรมการ  
2. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 

 3. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
 4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกล่ิน   กรรมการ 

5. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
6. นางสุมาลี   นักเรียน   กรรมการ 

  7. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  8. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  9. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ  

9. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
/๑1. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ   



 

 

๑1. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าท่ี  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถ่ายภาพจัดท ารูปเล่ม  
กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

1. นายวิทยา  อินอยู่   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 

  3. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
4. นายอ านวย  บุญค้ม    กรรมการ 
5. นางสาวชนิดา  อินผ่อง    กรรมการ 

  6.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
  

                                                                            
                 (นายมนตรี    คงเจริญ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
ก าหนดการประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปกีารศกึษา 2565 
วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรยีนสุโขทยัวิทยาคม 
 
 
 ภาคเช้า 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ในวันเสาร์ท่ี   9    กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในวันเสาร์ท่ี   9    กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 
           
        เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

09.00 น. – 10.00 น.  ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมท้ังน าเสนอนโยบาย 
การบริหารงานโรงเรียน 

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

     - ช้ีแจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      
 
ภาคบ่าย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 

  
 

เวลา 12.30 น. – 13.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
13.00 น. – 14.00 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารพร้อมท้ังน าเสนอนโยบาย 
                                การบริหารงานโรงเรียน 
14.00 น.– 16.00 น. การประชุมในช้ันเรียน (Classroom Meeting) โดยผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
    - รายงานพฤติกรรมของนักเรียน   
    - ช้ีแจงกฎระเบียบของโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
        การแต่งกายของคุณครูเส้ือสีม่วงวันพฤหัสบดี 


