คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
ที่ 223 / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมผูป้ กครอง
ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้กาหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โดยกาหนด การประชุมดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น.
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30 น
เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมผูป้ กครองนักเรียน และการเก็บเงินบารุงการศึกษาของนักเรียน
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาสนับสนุนการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นางอฑิภา
วรากรเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมารินทร์
กลิ่นเชตุ
รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์
ตันติกุล
กรรมการ
4. นางจิดาภา
พรามจร
กรรมการ
5. นายบุญมี
มะริด
กรรมการ
6. นายธงชัย
รักถึง
กรรมการ
7. นายสุนัย
ศรีม่วง
กรรมการ
8. นายพนม
พุฒลา
กรรมการ
9. นางภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
10. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการการดาเนินงาน มีหน้าที่ จัดการดาเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นางภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัตน์
ตันติกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายพนม
พุฒลา
รองประธานกรรมการ
4. นายธงชัย
รักถึง
กรรมการ
5. นายสุนัย
ศรีม่วง
กรรมการ
6. นายวิษณุ
อ้นบางเขน
กรรมการ
7. นางปภัชญา
บรรเทาทุกข์
กรรมการ
8. นางชนกานต์
กฤติธัญกช
กรรมการ
9. นางจิดาภา
พรามจร
กรรมการ
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๑0. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี
มูลดี
กรรมการ
๑1. นายวีรพล
ปานดา
กรรมการ
๑2. นางมณชนก
หนูแก้ว
กรรมการ
13. นายขวัญชัย
สุขมา
กรรมการ
14. นายฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมการ
15. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๑6. นางนภาพร
โพธิ์เงิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางทวีรัตน์
เหรียญทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. ฝ่ายจราจร มีหน้าที่ ดูแลการจราจรด้านหน้าโรงเรียน และภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นที่เรียบร้อย
ประกอบด้วย
๑. นายพนม
พุฒลา
หัวหน้า
2. นายขวัญชัย
สุขมา
ทีมงาน
3. นายทวีพงศ์
รอดสิน
ทีมงาน
4. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์
หมอกมืด
ทีมงาน
5. นักศึกษาวิชาทหารจานวน 20 คน
ทีมงาน
6. นายชาดา
เผือกสงค์
ทีมงาน
7. นายปราการ
กองเงิน
ทีมงาน
8. นายปกาสิทธิ์
ทองเลิศ
ทีมงาน
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาป้าย มีหน้าที่ เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเขียนข้อความติดหน้า
โรงเรียน และป้ายยินดีต้อนรับผู้ปกครองหน้าพ่อขุน (ทางเท้า) ประกอบด้วย
๑. นายภัคพล
หล่าทุ่ง
หัวหน้า
๒. นายณัฐพงศ์
บุญจันทร์
ทีมงาน
๓. นายศุภชัย
ยงค์เจาะ
ทีมงาน
๔. นางสาวสุภาพร
สีนวล
ทีมงาน
๕. นางสาวจิรภัทร
ขาวทุ่ง
ทีมงาน
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและอื่นๆ แจกผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นางปภัชญา
บรรเทาทุกข์
หัวหน้า
2. นางสาวอัจฉรา
อินทรรุ่ง
ทีมงาน
3. นางวันทนีย์
สุขเจริญ
ทีมงาน
4. นางทวีรัตน์
เหรียญทอง
ทีมงาน
5. นางมณชนก
หนูแก้ว
ทีมงาน
6. นายลิขิต
สอนเทียน
ทีมงาน
7. นางสาวศิริกัลยา
โสตถิวรกุล
ทีมงาน
8 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี
มูลดี
ทีมงาน
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6. คณะ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
และบันทึกภาพ ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรมแต่ละห้องเรียน ประกอบด้วย
1. นายวิษณุ
อ้นบางเขน
หัวหน้า
2. นายณรรตธร
คงเจริญ
ทีมงาน
3. นายปฏิฬ
นาคทอง
ทีมงาน
4. นายเฉลิมพล
อินทรสอาด
ทีมงาน
5. นายสมชาย
อินอยู่
ทีมงาน
7. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารกลางวัน มีหน้าที่ จัดหาบริการน้าดื่มสาหรับผูป้ กครองและอาหาร
กลางวัน สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย
๑. นางนภาพร
โพธิ์เงิน
หัวหน้า
2. นางวิไล
นิลทวี
ทีมงาน
3. นางจิดาภา
พรามจร
ทีมงาน
4. นางอุษา
พุฒลา
ทีมงาน
5. นางสุชาดา
ยงค์เจาะ
ทีมงาน
6. นางปกายดาว
ปานอยู่
ทีมงาน
7. นางวาริน
สอนง่ายดี
ทีมงาน
8. นางมัญชุสา
ศรีวิเศษ
ทีมงาน
9. นางสาวสุภาพร
สีนวล
ทีมงาน
10. นางสาวจิรภัทร
ขาวทุ่ง
ทีมงาน
๑1. นางสาวนุชนารถ
ทองเงิน
ทีมงาน
๑2. นางสาอางค์
เรืองเที่ยง
ทีมงาน
๑3. นายธนัช
บุญผ่อง
ทีมงาน
8.คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนผูป้ กครองของนักเรียนห้องที่
ตนรับผิดชอบ และเก็บเงินบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามวันเวลาดังต่อไปนี้
8.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30 น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 นางสมใจ
พงษ์สิงห์
ระดับชั้น

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑

ม.1 GP (ม.1/๑)

นางสาวณัฐวรรณ

มั่นใจ

ม.1 GP (ม.1/๒)
ม.1 GEP (ม.1/๓)

นางสมหมาย
เข็มคง
นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร

ม.1 ECP (ม.1/๔)

นางสมศรี

ชัยมงคลศักดิ์

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒และคนที่3
นางจิดาภา
พรามจร,
นางสาวนิโลต์บล ศรีสุโข
นายอภิสิทธิ์
นายจิระเมศร์
นางสาวกิตติยา
นางสาวนิศารัตน์

หมายเหตุ

มิ่งกลิ่น
อัครรังสีธนกุล
ต้นกลั่น
วรรณสุข
/ระดับชั้น …
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ระดับชั้น

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒และคนที่3 หมายเหตุ
นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
เขียวแก้ว
ม.1 SMP๑ (ม.1/๕) นายชัยณรงค์
นายสายชล
ดาแลลิบ
นายศุภชัย
ยงค์เจาะ
ม.1 SMP๒(ม.1/๖) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
นายทรรศยุทธ์
ศิลปปวีณ
นายโอฬาร
จอกทอง
พงษ์สิงห์
ม.1 SMP๓(ม.1/๗) นางสมใจ
นางสาววิรมน
ศรคม
ม.1 SMP๔(ม.1/๘) นางนันท์นภัส
มากุล
นางสาวสุจิตรา
กลั่นทอง
ม.1 SMP๕(ม.1/๙) นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง
ม.1 SMP๖(ม.1/๑๐) นายเสกสรร
เทียนทอง
นางวาสนา
ทิพพาหา
ม.1 SMP๗(ม.1/๑๑) นายสุเทพ
มาคง
นางสาวอัจฉรา
อินทรรุ่ง
นางสาวศักดิ์ศรี
สายสิน
ม.1 SMP๘(ม.1/๑๒) นายกาพล
สุนันทวนิช
นางสาวสุชานันท์ วรวัฒนานนท์
8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30 น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.๒ นางทวีรัตน์
เหรียญทอง
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ นายพนม พุฒลา
ระดับชั้น

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑

ม.2 GP (ม.2/๑)

นายอนิรุทธ์

พุ่มอ่อน

ม.2 GP (ม.2/๒)

นางทวีรัตน์

เหรียญทอง

ม.2 GEP (ม.2/๓)

นางจรัสศรี

เขาเหิน

ม.2 ECP (ม.2/๔)

นายพนม

พุฒลา

ม.2 SMP๑ (ม.2/๕)
ม.2 SMP๒(ม.2/๖)

นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์
นายทวีพงศ์
รอดสิน

ม.2 SMP๓(ม.2/๗)

นายสมชาย

ดวงเนตร

ม.2 SMP๔(ม.2/๘)

นางอุไรวรรณ

เหมืองแก้ว

ม.2 SMP๕(ม.2/๙)

นางสาวอนุธิดา

แก้วสีม่วง

ม.2 SMP๖(ม.2/๑๐) นางวาริน
ม.2 SMP๗(ม.2/๑๑) นายณัฐพงษ์

สอนง่ายดี
บุญจันทร์

ม.2 SMP๘(ม.2/๑๒) นางอารยา

รักมหาคุณ

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒และคนที่3
นายศุภณัฐ
นายสุเทพ
นำงสำวสุจิตรำ
นางสาวพวงพลอย
นางสาวปัทรียา
นำงสำวนัทธิชำ

หมายเหตุ

สาจักร
สิทธิโสภณ
ประศำสตร์ศิลป์

พรกระแส
ประสงค์ทรัพย์
ลิ้มทอง

นายคุณากร
นางสาวศิริกลั ยา
นางสาวจริยา
นำงสำวพัชรเมศฐ์
นายสาธิต
นางสาวณิชภัสร์
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์
นางสาวจินตวีร์
นางสาวธัญญา
นายราชันย์

สุริยนต์
โสตถิวรกุล
เฉยเม
ชีวะวัฒนำ
จันสิงขรณ์
สมปู่
หมอกมืด
กัดฟัก
น้อยถึง
ปิยะสิรเิ ชาวน์

นำงสำวนิรัชพร

พรมมำ

/8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 …
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8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๑๒.๓๐-๑5.30 น
หัวหน้าระดับชั้น ม.๓ นายวีรพล
ปานดา
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ นางสุมาลี
หมากผิน
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ นายกนกศักดิ์ สอนเพียร
ระดับชั้น
ม.๓ GP (ม.๓/๑)
ม.๓ GP (ม.๓/๒)
ม.๓ GEP (ม.๓/๓)
ม.๓ ECP (ม.๓/๔)

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑
นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม
นางนภาพร
โพธิ์เงิน
นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
นายกนกศักดิ์
สอนเพียร

ม.๓ SMP (ม.๓/๕)

นางสุมาลี

หมากผิน

ม.๓ SMP (ม.๓/๖)

นางรัชนี

พุดซ้อน

ม.๓ SMP (ม.๓/๗)
ม.๓ SMP (ม.๓/๘)

นางสุภาพ
นายยุทธ์สพร

น้อยจันทร์
รักสิงห์

ม.๓ SMP (ม.๓/๙)

นายวิษณุ

อ้นบางเขน

ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๐) นางกรรณิการ์

รัตนาวิบูลย์

ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๑) นายวิรัตน์
ม.๓ ESoP (ม.๓/๑๒) นายวีรพล

ตันติกุล
ปานดา

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒และคนที่ 3 หมายเหตุ
นำยวรุต
หลำภักดี
นางลาวัณย์
ถาพันธุ์
นายวรุต
หลาภักดี
นายธรรมกีรติ
บวบมี
นายเสน่ห์
เขียวแก้ว
นำงสำวนรำพร
ดงงำม
นายวิทยา
อินอยู่
นำงสำวศุภนัดดำ คำลือมี
นายประสงค์
ทิพย์ธานี
นายภัคพล
หล่าทุง่
นายชานนท์
ผ่องฉวี
นำงสำวปรำณี
ชำติมนตรี
นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม
นำงสำวธำรวิมล ก้ำนเงิน
นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
นายพัชรพงษ์
ทิพย์ธานี

8.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.4 นางมณชนก
หนูแก้ว
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 นางภัสติ์ทิพา
ยนต์นิยม
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 นางสาวกนกพร ศรีอาพันธ์
ระดับชั้น/ห้อง
ม.๔ GP (ม.๔/๑)
ม.๔ EP (ม.๔/๒)
ม.๔ EMP๑ (ม.๔/๓)
ม.๔ EMP๒ (ม.๔/๔)
ม.๔ EF,CP (ม.๔/๕)
ม.๔ ESoP (ม.๔/๖)
ม.๔ ESoP (ม.๔/๗)

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑
นางภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
นางมัญชุสา
ศรีวิเศษ
นางสาวปั้นหยา
สุขโรจน์บัณฑิตย์
นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง
นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์
นายวันชัย
วงษ์เทพนิวัติ
นางปกายดาว
ปานอยู่

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒
นางอรชพร
ญานสว่าง
นางสมปอง
ปานเมือง
นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
นางอาพร
เขียวแก้ว
นายวงศธร
แตงทอง
นางสายรุง้
อยู่คร
นายกิตติศักดิ์ น้อยคา

หมายเหตุ

/ระดับชั้น…

๖

ระดับชั้น
ม.๔ SMP๑ (ม.๔/๘)
ม.๔ SMP๒ (ม.๔/๙)
ม.๔ SMP๓ (ม.๔/๑๐)
ม.๔ SMP๔ (ม.๔/๑๑)
ม.๔ SMP๕ (ม.๔/๑๒)
ม.๔ SPP (ม.๔/๑๓)

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑
นางภัสติ์ทิพา
ยนต์นิยม
นางมณชนก
หนูแก้ว
นางกรนันท์
เอี่ยมภูเขียว
นางสาวกนกพร ศรีอาพันธ์
นางนุศรา
สิริพงศ์สถาพร
นายจรัส
สุริโย

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒
นางสาวสวรส ปานเกิด
นางสาวยุพิน อยู่เปีย
นางปทุมพร ชมชัย
นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
นายปฏิฬ
นาคทอง
นายรณชัย
จินาเกตุ

8.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.๕ นายขวัญชัย สุขมา
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ นางอุษา
พุฒลา
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ นางสุชาดา
ยงค์เจาะ
ระดับชั้น
ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑
ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒
ม.๕ GP (ม.๕/๑)
ม.๕ GEP (ม.๕/๒)
ม.๕ EMP๑ (ม.๕/๓)
ม.๕ EMP๒ (ม.๕/๔)
ม.๕ EF,CP (ม.๕/๕)
ม.๕ ESP (ม.๕/๖)
ม.๕ E.com (ม.๕/๗)
ม.๕ SMP๑ (ม.๕/๘)
ม.๕ SMP๒ (ม.๕/๙)

นางรัชดา
นางสุชาดา
นางจรรยา
นายคารณ
นายลิขิต
นางสาวศุภรัตน์
นายขวัญชัย
นางอุษา
นายภาณุพงศ์

ศิริศรีลดามาศ
ยงค์เจาะ
ตรีกุย
อินทร์พ่วง
สอนเทียน
ชานาญผา
สุขมา
พุฒลา
คงเชื้อสาย

ม.๕ SMP๓ (ม.๕/๑๐) นางเฉลิม

พรกระแส

ม.๕ SMP๕ (ม.๕/๑๑) นางวันเพ็ญ

ยิ้มประดิษฐ์

ม.๕ SMP๕ (ม.๕/๑๒) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง

หมาย
เหตุ

นายณรรตธร
คงเจริญ
Miss Abigail Labrador Batac
นางประเสริฐ
อ้นบางเขน
นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์
นางฐิติมา
แสงจันทร์
นางภรณี
กังวาล
นางเสาวณีย์
อรุณแจ้ง
นายสว่าง
จันทร์เจาะ
นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ
นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง
นายวงศธร
แตงทอง
นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ
นายธงชัย
รักถึง
นายอภิชาติ
เทพสิงห์

ม.๕ SPP๑ (ม.๕/๑๓)

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง

นางสาวพฤกษา

เพิ่มพูน

ม.๕ SPP๒ (ม.๕/๑๔)

นายจักรพันธ์

นายดุลภัทร
นายสุรเชษฐ์

บาทบารุง
ชูเตชะ

ชีวะวัฒนา

หมายเหตุ

/ 8.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 …

๗

8.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นายฐิตินันท์ เหรียญทอง
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นางวันทนีย์ สุขเจริญ
ระดับชั้น

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๑

ม.๖ GP (ม.๖/๑)
ม.๖ GEP (ม.๖/๒)
ม.๖ EMP๑ (ม.๖/๓)
ม.๖ EMP๒ (ม.๖/๔)
ม.๖ EF,CP (ม.๖/๕)
ม.๖ ESoP (ม.๖/๖)

นางวริยาภรณ์
นางวรี
นางวันทนีย์
นางเพลินจิตร
นางแววดาว
นางอารีย์

ธวัชอภิสวัสดิ์
ยงค์เจาะ
สุขเจริญ
ชานาญผา
อยู่สุข
สาเกกูล

ม.๖ E.com (ม.๖/๗)

นายบุญมี

มะริด

ม.๖ SMP๑ (ม.๖/๘)
ม.๖ SMP๒ (ม.๖/๙)
ม.๖ SMP๓ (ม.๖/๑๐)

นางคามี
นางวิไล
นางสาวเรวดี

ชัยรักษา
นิลทวี
ด่านกิตติไกรลาศ

ม.๖ SMP๕ (ม.๖/๑๑)

นายฐิตินันท์

เหรียญทอง

ม.๖ SMP๕ (ม.๖/๑๒)

นายสุนัย

ศรีม่วง

ครูประจาตัวนักเรียนคนที่ ๒
นางปภัชญา
นายธีรพงษ์
นางสาวนิภาพร
นางชนกานต์
นางสาวดาราพร
นายเฉลิมพล
นางสาววิจิตรา
นำยธีรนันท์
นางสาวปาริชาต
นางสาววิมลมาศ
นางสาวสุนันทา
นายเสน่ห์
นางสาวศิริพร
นางสกุลทิพย์

หมายเหตุ

บรรเทาทุกข์
เข็มคง
แจ่มทุ่ง
กฤติธัญกช
ซ้อนแดง
อินทรสอาด
สุริยว์ งศ์
พุฒิทอง
ผาสุข
ตันติกุล
เมฆไตรรัตน์
สุธีฐิติวัฒน์
สกุลมา
ผกาวิสุทธิ์

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน รับเงินบารุง
การศึกษาจากครูประจาตัวนักเรียนเพื่อเก็บรักษาและนาฝากตามระเบียบและแนวปฏิบัติตอ่ ไป ประกอบด้วย
๑. นางชนกานต์
กฤติธัญกช
หัวหน้า
2. นางจิดาภา
พรามจร
ทีมงาน
3. นางสมใจ
พงษ์สิงห์
ทีมงาน
4. นางรัชดา
ศิริศรีลดามาศ
ทีมงาน
5. นางอารีย์
สาเกกูล
ทีมงาน
6. นางสาวกาญจนา
มณีวลั ย์
ทีมงาน
7. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
ทีมงาน
8. นางรัชนี
พุดซ้อน
ทีมงาน
9. นางวาสนา
ทิพพาหา
ทีมงาน
๑0. นางสาวภิราณี
โรจน์ธนพิพฒ
ั น์
ทีมงาน
๑1. นางสาวนุชนารถ
ทองเงิน
ทีมงาน
/๑0. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร….

๘

๑0. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร มี ห น้าที่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผู้ปกครองและเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย
๑. นางภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
หัวหน้า
2. นางนภาพร
โพธิ์เงิน
ทีมงาน
3. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
ทีมงาน
4. นางอุษา
พุฒลา
ทีมงาน
5. นางวิไล
นิลทวี
ทีมงาน
6. นางสุชาดา
ยงค์เจาะ
ทีมงาน
7. นางวาริน
สอนง่ายดี
ทีมงาน
8. นางมัญชุสา
ศรีวิเศษ
ทีมงาน
9. นางสาวสุภาพร
สีนวล
ทีมงาน
10.นางสาวจิรภัทร
ขาวทุ่ง
ทีมงาน
๑1. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ สังเกต ติดตาม ประเมินผลถ่ายภาพจัดทารูปเล่ม
กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย
๑. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
หัวหน้า
๒. นางภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
ทีมงาน
๓. นางนภาพร
โพธิ์เงิน
ทีมงาน
4. นางสุชาดา
ยงค์เจาะ
ทีมงาน
5. นางปกายดาว
ปานอยู่
ทีมงาน
๖. นางมัญชุสา
ศรีวิเศษ
ทีมงาน
7. นางสาวจิรภัทร
ขาวทุ่ง
ทีมงาน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่ างเต็มความสามารถ
เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

(นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม

