
 
              

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๕๑/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังครูที่ปรึกษานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................................................ 

เพื่อให้การดูแลและพัฒนานักเรียน  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ”  
บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ ว่าด้วยการส่งเสริม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน และกิจกรรม
ในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติ  
ท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และความปลอดภัยแก่นักเรียน  และสถานศึกษา อีกท้ังสอดคล้อง  
กับนโยบายการจัดการของชาติ  นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑  และนโยบาย  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน -
อุปถัมภ”์ จึงแต่งต้ังครูที่ปรึกษานักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการ 

๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 

๕. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ : ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงาน ควบคุมให้การบริหารงานบุคคล            
           ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประธานกรรมการ 

๒. นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการ 
๔. นายเรวัตร อิ่มส าราญ  กรรมการ 
๕. นายมาณุภพ แย้มบุญชู  กรรมการ 



 ๒ 

๖. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการ 
๗. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 
๘. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการ 
๙. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. จัดครูท่ีปรึกษานักเรียน ประจ าห้อง ระดับช้ันต่างๆ 
           ๒. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     ๒.๑ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๑. นายชยพล น้อยบุญญะ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๒. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๓. นางทิพพ์พิชญ์ชา    เม้ยชม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๔. นายเรวัตร อิ่มส าราญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๕. นางสาวภาวิณี กุลวาทศิลป์วงศ์   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๖. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๗. นางกาญจนา ไชยวงษ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๘. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๙. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์     ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๑๐. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๑๑. นางสาวรังสิมา ไกรนรา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๑๒. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๑๓. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
๑๔. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
๑๕. นางวัลฤดี จัตุกูล ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
๑๖. นางสาวนภาพร ใจสมุทร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ 
๑๗. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
๑๘. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ 
๑๙. นางสาวกัญญาพัชร   หมู่ม่วง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 
๒๐. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 

 

     ๒.๒ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๒. นางสาววิไล เกิดโมลี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๓. นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 



 ๓ 

๔. นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๕. นายไพฑูรย์ กล่ินประยูร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๖. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๗. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๘. นางฉาย สุบงกช ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๙. นางสาวสมัชญา ปินตา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๑๐. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๑๑. นายมาณุภพ แย้มบุญชู ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๑๒. นางสาวจินดามณี   โพธิ์แมนกุล ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๑๓. นายกริช เศรษฐธาดา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๑๔. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
๑๕. นายกฤษ บางศรี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
๑๖. นางลฎาภา ขันโพชา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
๑๗. นายภูเบศ กระแสโสม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ 
๑๘. นางสาววรางคณา   จันทร์มณี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
๑๙. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ 
๒๐. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 
๒๑. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 
๒๒. นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๐ 

 

     ๒.๓ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑. นางสาวอุไรพร ทองค าตอน ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๒. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๓. นางอินทิรา สิงห์ค ามา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

๔. นายพุทธิชัย ขวัญทอง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

๕. นางสาวณัฐทิตา รักษา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 

๖. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 

๗. นางสาวเทวี ทาเหล็ก ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๘. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์     พู่วณิชย์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๑๐. นายธนาคาร ฝอยทอง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๑๑. นางสาวเกศินี ทองทวี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 

๑๒. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๑๓. นายเกริกกุล เลาหะพานิช ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 

๑๔. นางสาวกนกกาญจน์       วงษ์น้อย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 



 ๔ 

๑๕. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 

๑๖. นายเอกชัย ชินะตังกูร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 

๑๗. นางสาวสาธิกา คุตกาล ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 

๑๘. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
๑๙. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐ 

๒๐. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๐ 
 

     ๒.๔. ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๒. นายรัฐชา รัตนวรรณ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 

๓. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๔. นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๕. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 

๖. นางสาวพรหมพร หนูน้อย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๗. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 

๘. นายอัศวิน ดวงจิตร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 

๙. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 

๑๐. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๑๑. นางสาวดวงกมล กล่ินดี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 

๑๒. นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๑๓. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 

๑๔. นายประพาฬ แก้ววงษา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
 

     ๒.๕ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 

๒. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 

๓. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๔. นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๕. นายณัฐพงษ์ สงคราม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 

๖. นางสาวเทพนภา สองสา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 

๗. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 

๘. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 

๙. นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๑๐. นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๑๑. นางสาวกาญจนา ยาสมร ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 



 ๕ 

๑๒. นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 

๑๓. นางธนัญภรณ์ ศรีแสง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๑๔. นางสุนิสา สายบัว ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 

 

     ๒.๖ ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  

๒. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  

๓. นายยศกร เรืองไพศาล ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 

๔. นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 

๕. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๖. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ยศวังทอง ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๗. นางสาวชนิสรา สงวนไว้ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๘. นางสาวโสธยา พลอยมี ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 

๙. นางวาสนา ปิยะมาดา ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 

๑๐. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 

๑๑. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 

๑๒. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 

๑๓. นายอนุชา ศรีลาลัย ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 

๑๔. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
 

หน้าที่ : ครูที่ปรึกษา 
๑. ดูแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า หรือเข้าประชุมทุกสัปดาห ์
๒. แนะน าตักเตือน ควบคุมดูแลนักเรียนใหป้ฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เช่น  
     การแต่งกาย ทรงผม การท าความเคารพ การลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ฯลฯ      
๓.  ส ารวจการเข้าแถวเคารพธงชาติ และการมาเรียนของนักเรียนทุกวัน 
๔.  อบรมตักเตือนข้อบกพร่องต่างๆ ของนักเรียนในช่วงเวลาโฮมรูม หรือตามโอกาสอันควร 
๕.  รับทราบใบลาของนักเรียน พิจารณาจดหมายของผู้ปกครองท่ีจะขออนุญาตน านักเรียน                               

                ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๖.  ดูแลเอาใจใส่การเรียน ความประพฤติ ความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
๗.  ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ีรัก เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของนักเรียน 
๘.  ยินดีรับฟัง และให้ค าปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา 

 ๙.  ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากมีการช ารุดเสียหาย                                
                ให้แจ้งหัวหน้าอาคารสถานท่ี 

๑๐. จัดแบ่งนักเรียน และดูแลให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนทุกวัน 
 



 ๖ 

 ๑๑. อบรมนักเรียนให้ยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ  
                 อย่างสม่ าเสมอ 

๑๒. เอาใจใส่ท างานในหน้าท่ีให้เป็นปัจจุบัน และงานท่ีได้รับมอบหมายตามท่ีก าหนด 
 ๑๓. ให้ความร่วมมือกับครูที่ประจ าวิชา ครูแนะ แนว ครูอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน              
                 ให้ดีขึ้น 

๑๔. ติดต่อกับผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแก้ไข 
                 พฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 ๑๕. พฤติกรรมใดของนักเรียนท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้าระดับหรือรองผู้อ านวยการ                    
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๑๖. ตรวจระเบียบว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผม  การแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ทุกวัน และ                  
                  ทุกต้นเดือน 
 ๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ   
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ  ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้ นา ยประกิจ นิธิยานันท์   
ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ก ากับดูแลด าเนินงานให้เป็นไปตามค าส่ัง 
 
           ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 
                                                                  (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”   
         


