
 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่  ๘๐ / ๒๕60 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ  ๒๕60 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้ก ำหนดจัดอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่  ประจ ำปี  ๒๕๖๐  
ระหว่ำงวันที่  ๑8 – ๑9  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒)  เพ่ือปรับสภำพ
นักเรียนใหม่ให้มีควำมพร้อมที่จะศึกษำเล่ำเรียน  ด ำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ควำมสุข  โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรม
ปรับสภำพนักเรียนใหม่ 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร     
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
๒.  จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์  รองประธำนกรรมกำร 

   ๓.  นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ            รองประธำนกรรมกำร  
๔.  นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
๕.  นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
๖.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
๗.  นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
๘.  นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมกำร 
๙.  นำยประยุทธ  ครุธแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๑.นำงมณชนก        หนูแก้ว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้ำที่  จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ       
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยประยุทธ  ครุธแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม รองประธำนกรรมกำร 
  4.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
  5.  นำงสมศรี               ชัยมงคลศักดิ์  กรรมกำร 
  6.  นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 



 ๒ 

 
  7.  นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
  8.  นำงภัสติ์ทิพำ          ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  9.  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
  ๑0.นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑1.ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑2.นำงมณชนก        หนูแก้ว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมการการเงิน   มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำย  ด ำเนินกิจกรรมของฝ่ำยต่ำง ๆ  
ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงสมใจ              พงษ์สิงห์  หัวหน้ำ 

๒.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   ทีมงำน 
  ๓.  นำงนิตยำ  พรำมจร   ทีมงำน 
  4.  นำงมณชนก        หนูแก้ว    ทีมงำน 
  5.  นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม    ทีมงำน 
  6.  นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 

๔. คณะกรรมการจัดสถานที่  มีหน้ำที่  จัดสถำนที่หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒)ให้มี
ตัวอักษรติดฉำกเวที  โต๊ะหมู่บูชำ แท่นยืนพูด  เครื่องเสียง  ชุดรับแขก  เก้ำอ้ีครู  ต้นไม้ประดับ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยธงชัย  รักถึง   หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงภรณี  กังวำล   ทีมงำน 
  ๓.  นำงสมปอง  ปำนเมอืง  ทีมงำน 

๔.  นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   ทีมงำน 
๕.  นำงสำวดำรำพร     ซ้อนแดง  ทีมงำน 
6.  นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ                      ทีมงำน 
7.  นำงสำวยุพิน     อยู่เปีย         ทีมงำน 
๘.  นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  ทีมงำน 

  ๙.  นำยสนิท  น้อยคง   ทีมติดอักษรบนเวท ี
  ๑๐. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ทีมติดอักษรบนเวท ี
  ๑๑. นำยวิษณุ              อ้นบำงเขน  ทีมติดตั้งเครื่องเสียง 

๑๒. นำยเฉลิมพล อินสอำด  ทีมติดตั้งเครื่องเสียง 
๑๓. นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมจัดต้นไม้ประดับ 
๑๔. นักกำรภำรโรง    ทีมจัดสถำนที่และท ำควำมสะอำด 
 

๕. คณะกรรมการรับลงทะเบียน  ร่วมผูกข้อมือและดูแลนักเรียน  มีหน้ำที่  จัดเอกสำรลงทะเบียน
รำยชื่อเข้ำรับกำรอบรมให้ครูประจ ำตัวนักเรียน  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ รับลงทะเบียน ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ก่อน
เวลำ  ๐๘.๐๐ น.พร้อมทั้งร่วมผูกข้อมือในพิธีบำยศรีสู่ขวัญและดูแลควบคุมนักเรียนเข้ำหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์
(หอประชุม ๓๒)  ตำมก ำหนดเวลำโดยให้อยู่ในควำมเรียบร้อยตลอดกำรอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่ 
ประกอบด้วย 

 



 ๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ (วันที่  18 พฤษภำคม  ๒๕๖๐ ) 

ระดับชั้น/ห้อง ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ 

ม.๑ GP (ม.๑/๑) นำงนิตยำ             พรำมจร นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ 
นำงสำวนิโลต์บล     ศรีสุโข 

ม.๑ GP (ม.๑/๒) นำงสมหมำย     เข็มคง นำยอภิสิทธิ์           มิ่งกลิ่น 
นำงสำวนิโลต์บล     ศรีสุโข 

ม.๑ GEP (ม.๑/๓) นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร นำยจิระเมศร์     อัครรังสีธนกุล 
ม.๑ ECP (ม.๑/๔) นำงสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์ นำงสำวกิตติยำ     ต้นกลั่น 
ม.๑ SMP (ม.๑/๕) นำยชัยณรงค์        เขียวแก้ว นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท 
ม.๑ SMP (ม.๑/๖) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นำยศุภชัย     ยงค์เจำะ 
ม.๑ SMP (ม.๑/๗) นำงสมใจ    พงษ์สิงห์ นำยโอฬำร     จอกทอง 
ม.๑ SMP (ม.๑/๘) นำงนันท์นภัส        มำกุล นำงสำวอลิษำ     ทองพิทักษ์ 
ม.๑ SMP (ม.๑/๙) นำงณฐำกำญจน์    ภูมิรัตน์ไพศำล ว่ำที่ ร.ต.อภิรัตน์    บุญคง 
ม.๑ SMP (ม.๑/๑๐) นำยเสกสรร    เทียนทอง นำงวำสนำ    ทิพพำหำ 
ม.๑ SMP (ม.๑/๑๑) นำยโพยม    ศิริพงษ์ นำยสุเทพ    มำคง 

นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง 
ม.๑ SMP (ม.๑/๑๒) นำยก ำพล           สุนันทวนิช นำงสำวศักดิ์ศรี    สำยสิน 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (วันที่  19  พฤษภำคม  ๒๕๖๐) 

ระดับชั้น/ห้อง ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ 

ม.๔ GP (ม.๔/๑) นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม นำงอรชพร ญำณสว่ำง 

ม.๔ EP (ม.๔/๒) 
นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ 

นำงสมปอง ปำนเมือง 
นำยสุนทร สุคนธพำนิช 

ม.๔ EMP๑ (ม.๔/๓) นำงสำวปั้นหยำ    สุขโรจน์บัณฑิต นำยวีระศักดิ์ หมอกมืด 
ม.๔ EMP๒ (ม.๔/๔) นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง นำงอ ำพร เขียวแก้ว 
ม.๔ EF,CP (ม.๔/๕) นำงพรรณิพำ        เมฆพัฒน์  
ม.๔ ESoP (ม.๔/๖) นำยวันชัย           วงษ์เทพนิวัติ นำงสำยรุ้ง อยู่คร 
ม.๔ ESoP (ม.๔/๗) นำงประกำยดำว    ปำนอยู่ นำยกิตติศักดิ์ น้อยค ำ 

ม.๔ SMP๑ (ม.๔/๘) 
นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม 

นำงสำวสวรส ปำนเกิด 
นำยภำณุวัฒน์    มำรดำพิทักษ์  

ม.๔ SMP๒ (ม.๔/๙) นำงมณชนก    หนูแก้ว นำงสำวยุพิน      อยู่เปีย 
ม.๔ SMP๓ (ม.๔/๑๐) นำงสำวกรนันท์    ค ำหล้ำ นำงปทุมพร ชมชัย 
ม.๔ SMP๔ (ม.๔/๑๑) นำงสำวกนกพร     ศรีอ ำพันธ์ นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม 

ม.๔ SMP๕ (ม.๔/๑๒) 
นำงนุศรำ    ศิริพงษ์สถำพร 

นำยปฏิฬ          นำคทอง 
นำงชูจิต           พรหมรำชแก้ว 

ม.๔ SPP (ม.๔/๑๓) นำยจรัส              สุริโย นำยรณชัย  จินำเกตุ 



 ๔ 

๖. คณะกรรมการพิธีการและนันทนาการ  มีหน้ำที่ ก ำหนดกิจกรรม  ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดเวลำ
ฝึกซ้อมนันทนำกำรทีมงำนปกครอง วิธีถือธง และฝึกนักเรียนใหม่ร้องเพลงโรงเรียน  จัดเกมส์นันทนำกำรตำม
สมควร  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงปภัชญำ        บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำ 
  ๒.  นำยสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงำน 
  ๓.  นำยลิขิต  สอนเทียน  ทีมงำน 

๔.  นำงสำวศิริกัลยำ     โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
5.  นำยปฏิฬ                นำคทอง  ทีมงำน 
6.  นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
7   นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน ์  ทีมงำน 

  8.  นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
  9.  ทีมงำนปกครอง ๓๐ คน   ทีมงำน 
  10.ทีมงำนถือธงม่วง-ขำว 30 คน   ทีมงำน 

๗. คณะกรรมการพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีหน้ำที่  ท ำพิธีบำยศรีสู่ขวัญ  จัดท ำเครื่องบำยศรีด้ำย  
ผูกข้อมือ และดนตรีไทย ฯลฯ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยโพยม  ศิริพงษ ์   หัวหน้ำ 
  ๒.  ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี มูลดี   ทีมงำน 
  ๓.  นำงมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 
  ๔.  นำยทวีพงศ์     รอดสิน   ทีมงำน    
  5.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 

6.  นำงภัสติ์ทิพำ           ยนต์นิยม  ทีมงำน  
  7.  นำยสำธิต             จันสิงขรณ์  ทีมงำน 
  ๘.  นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย จ ำนวน ๑๐ คน 

๘. คณะกรรมการจัดอาหาร  มีหน้ำที่  จัดอำหำรว่ำง  น้ ำดื่ม  อำหำรกลำงวันส ำหรับครูและคณะท ำงำน
บริเวณใต้  อำคำรหอประชุม ๓๒  (นักเรียนรับประทำนที่โรงอำหำร) 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (วันที่  18  พฤษภำคม  ๒๕๖๐) 
  ๑.  ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี มูลดี   หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงสมศรี  ชัยมงคลศักดิ ์  ทีมงำน 

๓.  นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์   ทีมงำน 
๔.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 

  ๖.  นำงนิตยำ  พรำมจร   ทีมงำน 
  ๗.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
  ๘.  นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
  ๙.  นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   ทีมงำน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  (วันที่ ๑9 พฤษภำคม  ๒๕๖๐) 
  ๑.  นำงมณชนก        หนูแก้ว    หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
  ๓.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงำน 



 ๕ 

  ๔.  นำงภัสติ์ทิพำ           ยนต์นิยม  ทีมงำน 
  ๕.  นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  ทีมงำน 

๖.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
  ๗.  นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง   ทีมงำน 
  8.  นำยวันชัย           วงษ์เทพนิวัติ  ทีมงำน 
  ๙.  นำงประกำยดำว ปำนอยู ่   ทีมงำน  

๙. คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตารางกิจกรรม   มีหน้ำที่  จัดด ำเนินกิจกรรมให้รำบรื่น  จัดสื่อ  
อุปกรณ์ส ำหรับให้ควำมรู้แก่นักเรียน  จัดกำรบันเทิง  นันทนำกำร  สอดแทรกคุณธรรม – จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
ส่งเสริมควำมประพฤตใิห้นักเรียนและอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 

     ๙.๑  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.๑  (วันที่  ๑8  พฤษภำคม  ๒๕๖๐) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 

๗.๓๐ - ๘.๐๐  น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๘.๓๐ – ๙.๐๐  น. 
ปรับพฤติกรรม , นันทนำกำร 
แนะน ำครูประจ ำตัวนักเรียน 

หอประชุม  ๓๒ 
-  นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
-  ทีมงำนปกครอง 

๙.๐๐ – ๙.๓๐  น. คณะผู้บริหำร  กล่ำวต้อนรับ หอประชุม  ๓๒ ผ.อ.  และ  รองทั้ง  ๔  ฝ่ำย 

๙.๓๐ - ๑๑.๐๐  น. บำยศรีสู่ขวัญ , ผูกข้อมือ หอประชุม  ๓๒ 
-  นำยโพยม  ศิริพงษ์ 
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๑๑.๐๐ -๑๒.๓๐  น. 
กำรใช้ศูนย์อำหำร  มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร 

ศูนย์อำหำร 
-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.๑  
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐  
น. 

๑. ชมวีดีทัศน์  
๒.  ให้ควำมรู้  และสิทธิประโยชน์
ที่นักเรียนได้รับ  
    ๒.๑ กำรใช้ห้องสมุด   
    ๒.๒ สมุดบันทึกควำมดี และ
สมุดจัดกำรบ้ำน 
    ๒.๓ สมุดรำยรับรำยจ่ำย 
และกำรใช้บริกำรและฝำกเงิน 
          “ธนำคำร โรงเรียน” 
   ๒.4 งำนประกัน “ชีวิต” 
   ๒.5 กำรขอ “ปัจจัยพื้นฐำน” 
   ๒.7 กิจกรรมชุมนุม  
   ๒.8 งำนทะเบียนวัดผล 
   ๒.9 กำรท ำบัตรนักเรียน 

หอประชุม  ๓๒ 

๑. นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง 
๒. ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี มูลดี 
3. นำงสมใจ           พงษ์สิงห์ 
4. นำงภัสติ์ทิพำ      ยนต์นิยม 
5. นำงสุชำดำ         ยงค์เจำะ 
6. นำยธีรพงษ์         เข็มคง 
7. นำงค ำมี            ชัยรักษำ 
8. นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
 
 
 

๑๔.๓๐  น. 
- นันทนำกำร   
- หัดร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 
- เพลงเลือดม่วง – ขำว 

หอประชุม  ๓๒ 
- นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
- นำยจักรกฤษณ ์ หมอกมืด 
-  ทีมงำนปกครอง 

๑๕.๓๐  น. 
-  หัวหน้ำระดับให้โอวำท 
-  กล่ำวปิดงำน 

หอประชุม  ๓๒ 
-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.๑  
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 



 ๖ 

 
๙.๑  ก ำหนดกำรระดับชั้น ม.๔  (วันที่  ๑9  พฤษภำคม  ๒๕๖๐) 

เวลา กิจกรรม สถานที่ วิทยากร 
๗.๓๐ - ๘.๐๐  น. ลงทะเบียน , เคำรพธงชำติ หน้ำศำลำกรีฑำ ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๘.๓๐ – ๙.๐๐  น. 
ปรับพฤติกรรม , นันทนำกำร 
แนะน ำครูประจ ำตัวนักเรียน 

หอประชุม  ๓๒ 
-  นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
-  ทีมงำนปกครอง 

๙.๐๐ – ๙.๓๐  น. คณะผู้บริหำร  กล่ำวต้อนรับ หอประชุม  ๓๒ ผ.อ. และรองทั้ง  ๔  ฝ่ำย 

๙.๓๐ - ๑๑.๐๐  น. บำยศรีสู่ขวัญ , ผูกข้อมือ หอประชุม  ๓๒ 
-  นำยโพยม  ศิริพงษ์ 
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๑๑.๐๐ -๑๒.๓๐  น. 
กำรใช้ศูนย์อำหำร  มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร 

ศูนย์อำหำร 
-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.๑  
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 

๙.๓๐ - ๑๑.๓๐  น. 

๑. ชมวีดีทัศน์  
๒.  ให้ควำมรู้  และสิทธิประโยชน์
ที่นักเรียนได้รับ  
    ๒.๑ กำรใช้ห้องสมุด   
    ๒.๒ สมุดบันทึกควำมดี และ
สมุดจัดกำรบ้ำน 
    ๒.๓ สมุดรำยรับรำยจ่ำย 
และกำรใช้บริกำรและฝำกเงิน 
          “ธนำคำร โรงเรียน” 
   ๒.4 งำนประกัน “ชีวิต”        
   2.5 กู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ    
              “กยศ” 
   ๒.6 กิจกรรมชุมนุม  
   ๒.7 งำนทะเบียนวัดผล 
   ๒.8 กำรท ำบัตรนักเรียน 

หอประชุม  ๓๒ 

    
 
๑. นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง 
๒. ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี มูลดี 
3. นำงสมใจ           พงษ์สิงห์ 
4. นำงภัสติ์ทิพำ      ยนต์นิยม 
5. นำงสุชำดำ         ยงค์เจำะ 
6. นำยธีรพงษ์         เข็มคง 
7. นำงค ำมี            ชัยรักษำ 
8. นำงสำวสุภำพร    สีนวล 
 

๑๔.๓๐- ๑๕.๓๐ น. 
- นันทนำกำร   
- หัดร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 
- เพลงเลือดม่วง – ขำว 

หอประชุม  ๓๒ 
- นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
- นำยจักรกฤษณ ์ หมอกมืด 
-  ทีมงำนปกครอง 

๑๕.๓๐  น. 
-  หัวหน้ำระดับให้โอวำท 
-  กล่ำวปิดงำน 

หอประชุม  ๓๒ 
-  หัวหน้ำระดับชั้น  ม.๔ 
-  ครูประจ ำตัวนักเรียน 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำที่  บันทึกภำพตลอดกำรอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่  

ประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
  ๒. นำยณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงำน 
  ๓. นำยปฏิฬ                นำคทอง   ทีมงำน 

4. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  ทีมงำน 



 ๗ 

  
 

๑๑. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้ำที่  สังเกต  ติดตำม  ประเมินผลถ่ำยภำพจัดท ำรูปเล่ม  
กำรจัดกิจกรรมอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนำต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกยีนธรรม หัวหน้ำ 
  2.  นำงนภำพร            โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
  3.  นำงวิไล              นิลทวี   ทีมงำน 
  4.  นำงสำวปกำยดำว แผลงฤทธิ์  ทีมงำน 
  5.  นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
  6.  นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
  7.  นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 
  

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
  

                
  

              (นำยประยุทธ  ครุธแก้ว) 
             รองผู้อ ำนวยกำร  รักษำรำชกำรแทน 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 


