
  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่  97  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยก าหนด ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560     เวลา ๐9.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560     เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560     เวลา ๐9.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560     เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30  น. 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นายธีรศักดิ์   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  จ.ส.ต.ณรงค์   ประศาสตร์ศิลป์  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
๔.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
๕.  นายวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมการ 
๖.  นางนิตยา   พรามจร   กรรมการ 
๗.  นายสถิตย์   ตรีกุย   กรรมการ 
8   นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  กรรมการ 
9.  นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
10.นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
11.นายสุนทร   สุคนธ์พานิช  กรรมการ 
12.นางจิราภรณ์   วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการ 
๑๓.นายไชยรัตน์   พรกระแส     กรรมการ 
๑๔.นายสุนัย       ศรีม่วง   กรรมการ 
๑๕.นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
16.นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
17.นายประยุทธ   ครุธแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
18.นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.นางนภาพร             โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน …/ 



 ๒ 

 
๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ       

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายประยุทธ   ครุธแก้ว   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายวิรัตน์   ตันติกุล   รองประธานกรรมการ 

3. นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม รองประธานกรรมการ 
   4. นายพนม   พุฒลา   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  4.  นายสนิท   น้อยคง   กรรมการ 
  5.  นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  6.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  7.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  8.  นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  กรรมการ 
  9.  นางชนกานต์   กฤติธัญกร  กรรมการ 
  ๑0.นางนิตยา   พรามจร   กรรมการ 

๑1.ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
๑2.นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
๑3.นางมณชนก         หนูแก้ว    กรรมการ 
14.นายขวัญชัย   สุขมา   กรรมการ 
15.นายอมรพันธ์   อุตสาหกิจ  กรรมการ 

  ๑6.นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
17.นางนภาพร             โพธิ์เงิน   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑8.นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.นายชัยณรงค์    เขียวแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครองนักเรียน แต่ละห้องและ
ดูแลความเรียบร้อยอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายธงชัย   รักถึง   หัวหน้า 
  2.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   ทีมงาน 

3.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
4.  นายวีรพล   ปานด า   ทีมงาน 
5.  นางมณชนก         หนูแก้ว    ทีมงาน 
6.  นายขวัญชัย   สุขมา   ทีมงาน 
7.  นายอมรพันธ์   อุตสาหกิจ  ทีมงาน 
8.  นางแววดาว   อยู่สุข   ทีมงาน 
9.  ครูประจ าตัวนักเรียน     ทีมงาน 
10.นักการภารโรง     ทีมจัดสถานที่และท าความสะอาด 

๔. ฝ่ายจราจร …/ 



 ๓ 

 
 

๔. ฝ่ายจราจร  มีหน้าที่ ดูแลการจราจรด้านหน้าโรงเรียน  และภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นทีเ่รียบร้อย
ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   หัวหน้า 
  ๒. นายพนม   พุฒลา   ทีมงาน 
  ๓. นายขวัญชัย   สุขมา   ทีมงาน 
  4. นายทวีพงศ์   รอดสิน   ทีมงาน 
  5. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ทีมงาน 
  6. นายวีระศักดิ์   หมอกมืด  ทีมงาน 
  7. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด  ทีมงาน 
  8. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม   ทีมงาน 

9. นักศึกษาวิชาทหารจ านวน 40 คน   ทีมงาน 
10. นายชาดา   เผือกสงค์  ทีมงาน 
11. นายปราการ   กองเงิน   ทีมงาน 
 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้าย มีหน้าที่  เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเขียนข้อความติดหน้า
หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ และป้ายยินดีต้อนรับผู้ปกครองหน้าพ่อขุน (ทางเท้า) ประกอบด้วย 

๑.  นายสนิท   น้อยคง   หัวหน้า 
๒.  นายภคพล   หล่ าทุ่ง   ทีมงาน 
๓.  นายศุภชัย   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
๔.  นายสาวสุภาพร  สีนวล   ทีมงาน 
๕.  นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 
 

 ๖. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและอ่ืนๆ แจกผู้ปกครองนักเรียนประกอบด้วย 
  ๑.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  หัวหน้า 
  ๒.  นายจักรพันธ์   โพธิ์ดีงาม  ทีมงาน 
  ๓.  นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   ทีมงาน 
  ๔.  นางวันทนีย์   สุขเจริญ   ทีมงาน 
  ๕.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
  ๖.  นางมณชนก   หนูแก้ว   ทีมงาน 
  ๗.  นายธีรพงษ์   เข็มคง   ทีมงาน 
  ๘.  นายลิขิต   สอนเทียน  ทีมงาน 
  ๙.  นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
  ๑๐ ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ทีมงาน 
 

๗. คณะ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี…/ 



 ๔ 

 ๗. คณะ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
และบันทึกภาพ ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  หัวหน้า 

2.  นายณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงาน 
3.  นายปฏิฬ   นาคทอง   ทีมงาน 
4.  นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  ทีมงาน 
5.  นายสมชาย   อินอยู ่   ทีมงาน 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   มีหน้าที่  บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับ
ผู้ปกครองและบริการอาหารกลางวัน ส าหรับครู และบุคคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย   

 ๑.  นางนภาพร   โพธิ์เงิน   หัวหน้า 
 2.  นางสาวมยุรี   อิทธิสวัสดิพันธุ์  ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 3.  นางจรัสศรี   เขาเหิน   ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 4.  นางสุภาพ   น้อยจันทร์  ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 5.  นางสุมาลี   หมากผิน  ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 6.  นางอุษา   พุฒลา   ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 7.  นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 8.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 9.  นางวันทนีย์   สุขเจริญ   ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑0.นางวิไล   นิลทวี   ทีมงาน 
 ๑1.นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   ทีมงาน 
 ๑2.นางส าอางค์   เรืองเท่ียง  ทีมงาน 
 ๑3.นายธนัช   บุญผ่อง   ทีมงาน 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับและให้ความสะดวกแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง
นักเรียนโดยทั่วไป ประกอบด้วย 

 ๑.  นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  หัวหน้า 
 2.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
 3.  ครูประจ าตัวนักเรียน ม.๒    ทีมงาน 
 4.  นายวีรพล   ปานด า   ทีมงาน 
 5.  ครูประจ าตัวนักเรียน ม.๓    ทีมงาน 

6.  นายขวัญชัย   สุขมา   ทีมงาน 
 7.  ครูประจ าตัวนักเรียน ม.๕    ทีมงาน 
 8.  นายอมรพันธ์   อุตสาหกิจ  ทีมงาน 
 9.  ครูประจ าตัวนักเรียน  ม.๖     ทีมงาน 
 10. นางสาวภิราณี    โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน 
 ๑๑. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์  ทีมงาน 
 ๑2. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงาน 

๑0.คณะกรรมการรับรายงานตัว…/ 



 ๕ 

 ๑0.คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียน มีหน้าที่ รบัลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่
ตนรับผิดชอบ เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ตามวันเวลาดังต่อไปนี้ 

10.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐9.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.๒ นางทวีรัตน์ เหรียญทอง 
  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ นายพนม พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิพันธุ์ 

ระดับชั้น ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒และคนที่3 
 

หมายเหตุ 
 

ม.2 GP (ม.2/๑) นางสาวมยุรี   อิทธิสวัสดิพันธุ์ นายอนิรุทธ์     พุ่มอ่อน 
 

 

ม.2 GP (ม.2/๒) นางทวีรัตน์          เหรียญทอง 
 

นายสุเทพ             สิทธิโสภณ 
นำงสำวสุจิตรำ       ประศำสตร์ศิลป ์

 

ม.2 GEP (ม.2/๓) นางจรัสศรี          เขาเหิน นางสาวพวงพลอย   พรกระแส 
 

 

ม.2 ECP (ม.2/๔) นายพนม            พุฒลา นางสาวปัทรียา       ประสงค์ทรัพย์ 
นำงสำวนัทธิชำ      ลิ้มทอง 

 

ม.2 SMP๑ (ม.2/๕) 
นางสาวธัญยาภรณ์  ศรีโพธิ์ 
 

นายคุณากร           สุริยนต์ 
  

ม.2 SMP๒(ม.2/๖) 
นายทวีพงศ์         รอดสิน 
 

นางสาวศิริกัลยา      โสตถิวรกุล 
  

ม.2 SMP๓(ม.2/๗) 
นายสมชาย         ดวงเนตร นางสาวจริยา         เฉยเม 

นำงสำวพัชรเมศฐ์    ชีวะวัฒนำ 
 

ม.2 SMP๔(ม.2/๘) นางอุไรวรรณ      เหมืองแก้ว นายสาธิต             จันสิงขรณ์ 
 

 

ม.2 SMP๕(ม.2/๙) 
นางสาวอนุธิดา     แก้วสีม่วง นางสาวณิชภัสร์      สมปู ่

นายจักรกฤษณ์       หมอกมืด 
 

ม.2 SMP๖(ม.2/๑๐) นางวาริน            สอนง่ายดี 
นางสาวกันตวีร์       กัดฟัก 
นายจักรพันธ์         โพธิ์ดีงาม 

 

ม.2 SMP๗(ม.2/๑๑) 
นายณัฐพงษ์        บุญจันทร์ นางสาวธัญญา        น้อยถึง 

 
 

ม.2 SMP๘(ม.2/๑๒) นางอารยา          รักมหาคุณ นายราชันย ์           ปิยะสิริเชาวน ์
นำงสำวนิรัชพร        พรมมำ 

 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.../ 
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 10.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา 12.3๐-๑5.3๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.๕  นายขวัญชัย สุขมา  
  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ นางอุษา  พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ นางสุชาดา ยงค์เจาะ 
 

ระดับชั้น ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ หมายเหตุ 

ม.๕ GP (ม.๕/๑) 
 

นางรัชดา           ศิริศรีลดามาศ 
 

นายณรรตธร       คงเจริญ 
 

 

ม.๕ GEP (ม.๕/๒) 
 

นางสุชาดา         ยงค์เจาะ Miss Abigail Labrador Batac 
 

 

ม.๕ EMP๑ (ม.๕/๓) 
 

นางจรรยา  ตรีกุย 
 

นางประเสริฐ       อ้นบางเขน 
 

 

ม.๕ EMP๒ (ม.๕/๔) 
 

นายค ารณ          อินทร์พ่วง 
 

นางสาวณิชภัสร์    สมปู่ 
 

 

ม.๕ EF,CP (ม.๕/๕) 
 

นายลิขิต            สอนเทียน 
 

นางฐิติมา           แสงจันทร์ 
 

 

ม.๕ ESP (ม.๕/๖) 
 

นางสาวศุภรัตน์    ช านาญผา 
 

นางภรณี           กังวาน 
 

 

ม.๕ E.com (ม.๕/๗) 
 

นายขวัญชัย        สุขมา 
 

นางเสาวนีย์        อรุณแจ้ง 
 

 

ม.๕ SMP๑ (ม.๕/๘) 
 

นางอุษา            พุฒลา 
นายสว่าง           จันทร์เจาะ 
นายสนิท            น้อยคง 

 

ม.๕ SMP๒ (ม.๕/๙) 
 

นายภาณุพงศ์      คงเชื้อสาย 
 

นางสาวสุภาพร     นิรันดร์รัตนกิจ 
 

 

ม.๕ SMP๓ (ม.๕/๑๐) 
 

นางเฉลิม           พรกระแส   
 

นางสาวจิรภัทร    ขาวทุ่ง 
นำยวงศธร          แตงทอง 

 

ม.๕ SMP๕ (ม.๕/๑๑) 
 

นางวันเพ็ญ         ยิ้มประดิษฐ์ 
 

นางสาวกฤติมา    ต้นสุวรรณ 
 

 

ม.๕ SMP๕ (ม.๕/๑๒) 
 

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง 
 

นายธงชัย           รักถึง 
นำยอภิชำต         เทพสิงห์  

ม.๕ SPP๑ (ม.๕/๑๓) 
 

นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   
นำงสำวนิภำพร   แจ่มทุ่ง    

นายธีรภัทร         จ าเนียร 
นางสาวพฤกษา    เพ่ิมพูล  

ม.๕ SPP๒ (ม.๕/๑๔) นายจักรพันธ์       ชีวะวัฒนา 
นายดุลภัทร        บาทบ ารุง 
นายสุรเชษฐ์        ชูเตชะ  

 

 
10.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.../ 



 ๗ 

10.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา 09.0๐-๑2.0๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ นางสุมาลี หมากผิน 

  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ นายกนกศักด ์ สอนเพียร 
 

ระดับชั้น ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ หมายเหตุ 
 

ม.๓ GP (ม.๓/๑) นางสาวศรีไพร        ปุญญฤทธิ์ 
นำยวรุต                หล ำภักด ี

นางกาญจนาภรณ์    กล่อมคุ้ม  

ม.๓ GP (ม.๓/๒) 
นางนภาพร            โพธิ์เงิน นางลาวัณย์           ถาพันธุ์. 

 
 

ม.๓ GEP (ม.๓/๓) 
นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม นายไชยรัตน์          พรกระแส 

นำยกฤษณะ          เรืองอนันต์ 
 
 
 

ม.๓ ECP (ม.๓/๔) 
 

นายกนกศักดิ์         สอนเพียร 
 

นายธรรมกีรติ         บวบม ี
 

 

ม.๓ SMP (ม.๓/๕) 
 

นางสุมาลี              หมากผิน นายประสงค์          ทิพย์ธานี 
นำงสำวนรำพร       ดงงำม 

 

ม.๓ SMP (ม.๓/๖) 
นางรัชนี               พุดซ้อน นายวิทยา             อินอยู่ 

นำงสำวศุภนัดดำ     ค ำลือมี 
 

ม.๓ SMP (ม.๓/๗) 
 

นางสุภาพ            น้อยจันทร์ นายเสน่ห์             เขียวแก้ว   

ม.๓ SMP (ม.๓/๘) 
 

นายยุทธ์สพร        รักสิงห์ นายภัคพล            หล่ าทุ่ง  

ม.๓ SMP (ม.๓/๙) 
 

นายวิษณุ             อ้นบางเขน นายชานนท์           ผ่องฉ่ า 
นำงสำวปรำณี        ชำติมนตรี 

 

ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๐) 
 

นางกรรณิการ์       รัตนาวิบูลย์ นางสาวธัญนภัสร ์   ยนต์นิยม 
นำงสำวธำรวิมล      ก้ำนเงิน 

 

ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๑) 
 

นายวิรัตน์            ตันติกุล 
นางสาวศิริวรรณ     พันทะยัก 

 

ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๒) 
 

นายวีรพล            ปานด า นายพัชรพงษ์         ทิพย์ธานี  

 
 
 

10.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.../ 
 

 



 ๘ 

10.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร ที่ 13  มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา 12.3๐-๑5.3๐ น. 
                     หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ  
  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นางวันทนีย์ สุขเจริญ 

  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นายฐิตินันท์      เหรียญทอง 
 

ระดับชั้น ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ 
หมายเหตุ 

 
ม.๖ GP (ม.๖/๑) นางวริยาภรณ์     ธวัชอภิสวสัดิ์ 

 
นางปภัชญา         บรรเทาทุกข์ 
 

 

ม.๖  GEP (ม.๖/๒) 
 

นางวรี              ยงค์เจาะ 
 

นายธีรพงษ์          เข็มคง 
 

 

ม.๖  EMP๑ (ม.๖/๓) 
 

นางวันทนีย์        สุขเจริญ 
 

นายอมรพันธ์        อุตสาหกิจ 
 

 

ม.๖  EMP๒ (ม.๖/๔) 
 

นางเพลินจิต       ช านาญผา 
 

นางชนกานต์    กฤติธัญกช 
 

 

ม.๖ EF,CP (ม.๖/๕) 
นางแววดาว        อยู่สุข 

นางพัฒนา           รุ่งระดี 
นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง 

 

ม.๖ ESoP (ม.๖/๖) นางอารีย์           สาเกกูล 
 

นายเฉลิมพล        อินทรสอาด 
 

 

ม.๖ E.com (ม.๖/๗) นายบุญมี           มะริด 
 

นางสาววิจิตรา      สุริย์วงศ ์
นำยธีรนันท์         พุฒทอง  

ม.๖ SMP๑ (ม.๖/๘) นางค ามี            ชัยรักษา 
 

นางสุรางคนา       คุปตรัตน์ 
 

 

ม.๖ SMP๒ (ม.๖/๙) นางวิไล             นิลทว ี  
  

นางสาววิมลมาศ    ตันติกุล 
 

 

ม.๖ SMP๓ (ม.๖/๑๐) นางสาวเรวดี       ด่านกิตติไกรลาศ 
 

นางสาวสุนันทา     เมฆไตรรัตน์ 
 

 

ม.๖ SMP๕ (ม.๖/๑๑) นายฐิตินันท์        เหรียญทอง 
นำงสำวศิริพร      สกุลมำ 

นายเสน่ห์            สุธีฐิติวัฒน์ 
นางจิราภรณ์        วงษ์กวีไพโรจน ์

 

ม.๖ SMP๕ (ม.๖/๑๒) นายสุนัย            ศรีม่วง 
 

นางสกุลทิพย์        ผกาวิสุทธิ์ 
 

 

 
 
 

 
๑1. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน.../   
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๑1. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่  รับเงินบ ารุงการศึกษาจากครูประจ าตัวนักเรียนเพ่ือเก็บรักษา
และน าฝากตามระเบียบและแนวปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  หัวหน้า 

๒.  นายสถิตย์   ตรีกุย   ทีมงาน 
  ๓.  นางนิตยา   พรามจร   ทีมงาน 
  ๔.  นางสมใจ               พงษ์สิงห์  ทีมงาน 

๕.  นางจิราภรณ ์  วงษ์กวีไพโรจน์  ทีมงาน 
๖.  นางรัชดา             ศิริศรีลดามาศ  ทีมงาน 

  ๗.  นางอารีย์   สาเกกูล   ทีมงาน 
  ๘.  นางสาวกาญจนา  มณีวีลย์   ทีมงาน 
  ๙.  นายประสงค์   ทิพย์ธานี  ทีมงาน 
  ๑๐.นางรัชน ี   พุดซ้อน   ทีมงาน 
  ๑๑.นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  ทีมงาน    
  ๑๒.นางวาสนา   ทิพพาหา  ทีมงาน 
  ๑๓.นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน 
  ๑4.นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   ทีมงาน    
 ๑2.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการเงิน  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน 
  ๑.  นางนิตยา   พรามจร   หัวหน้า 

๒.  นายสถิตย์   ตรีกุย   ทีมงาน 
  ๓.  นางสมใจ               พงษ์สิงห์  ทีมงาน 
  ๔.  นางจิราภรณ์   วงษ์กวีไพโรจน์  ทีมงาน 
  ๕.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  ทีมงาน 
  ๖.  นางวาสนา   ทิพพาหา  ทีมงาน 

๗.  นางรัชนี   พุดซ้อน   ทีมงาน 
๘.  นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน 

 9.  นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   ทีมงาน    
๑3. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ สังเกต  ติดตามประเมินผล  การจัดกิจกรรม  การประชุม

ผู้ปกครองไว้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้า 
 2.  นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  ทีมงาน 
 3.  นางนภาพร   โพธิ์เงิน   ทีมงาน 
 4.  นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ทีมงาน 
 5.  นางอุษา   พุฒลา   ทีมงาน 
 6.  นางวิไล   นิลทวี   ทีมงาน 
 7.  นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
 8.  นางสาวสุภาพร  สีนวล   ทีมงาน 
 9.  นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 

๑4. คณะกรรมการ.../ 



 ๑๐ 

 
๑4. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าที่  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถ่ายภาพจัดท ารูปเล่ม  

กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  หัวหน้า 
  ๒.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงาน 
  ๓.  นางนภาพร              โพธิ์เงิน   ทีมงาน 
  4.  นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  5.  นางปกายดาว  ปานอยู ่   ทีมงาน 
  ๖.  นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2560 
 
  
 

               (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


