
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่ 68  /๒๕๖1 

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 
 

เพ่ือให้กำรดูแลนักเรียนอย่ำงทั่วถึง   โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำนักเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

 

  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
     ๑.  นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม รองประธำนกรรมกำร 
     ๓.  นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
     4.  นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
     5.  นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
     6.  นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร 
     7.  นำงชนกำนต ์ กฤติธัญกช  กรรมกำร 
     8.  นำยสุนัย    ศรีม่วง    กรรมกำร 
     9.  นำยประสงค์ ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
   10. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   11. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
   12. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
   13. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
   14. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
   15. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
   16. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   17. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   18. นำงวิไล      นิลทวี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. กรรมการด าเนินการ  มีหน้ำที่จัดกำรด ำเนินกำรให้มีครูที่ปรึกษำนักเรียนและพัฒนำนักเรียน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย รวมทั้งแก้ปัญหำส ำคัญ ในกำรจัดกำรตำมภำระที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพนม  พุฒลำ   รองประธำนกรรมกำร 
 
 



 ๒ 
๓. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
4. หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
5. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๓. ครูที่ปรึกษานักเรียน หน้ำที่ครูที่ปรึกษำนักเรียน มีหน้ำที่ 
1. ศึกษำประวัติ ท ำควำมรู้จักนักเรียนในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในสมุดประจ ำตัว 

นักเรียน ระเบียนสะสม หรือแบบกำรเยี่ยมบ้ำน 
2. ร่วมพิธี กิจกรรมหน้ำเสำธง ก ำกับดูแลกำรเข้ำแถว ร้องเพลงชำติ  สวดมนต์ บทสวดระลึกคุณ 

บิดำ – มำรดำ ครู – อำจำรย์ เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงโรงเรียน  และส ำรวจ – บันทึกรำยชื่อนักเรียนที่ไม่
เข้ำแถวทุกวัน 

3. ดูแลเกี่ยวกับกำรมำเรียน กำรขำดเรียน กำรหนีเรียน กำรมำสำย กำรออกนอกบริเวณ 
โรงเรียน ทั้งกรณีมีผู้ปกครองมำรับหรือไม่มีผู้ปกครองมำรับ 

4. ดูแล ควบคุม ให้ค ำปรึกษำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กำรท ำตำมระเบียบของโรงเรียน และ 
ปัญหำอื่นๆของนักเรียน 

5. ให้ควำมร่วมมือกับระดับชั้นในกำรกวดขัน ดูแล ด้ำนกำรเรียน เครื่องแต่งกำย ควำมประพฤติ 
6. บันทึกกำรโฮมรูมในเรื่องที่อบรม แนะน ำ ตักเตือนนักเรียนในชั้น 
7. จัดให้มีกำรเลือกตั้งหัวหน้ำชั้นเรียน รองหัวหน้ำชั้นเรียน และต ำแหน่งอ่ืนๆ ตำมควำม 

เหมำะสม 
8. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษำควำมสะอำดห้องเรียน ควำมสะอำดของพ้ืนที่รับผิดชอบ  

จัดบรรยำกำศในห้องโฮมรูมให้มีบรรยำกำศเชิงวิชำกำรและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีงำมให้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้คะแนน  

สรุปคะแนนควำมประพฤติ 
10. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจ ำวิชำ ครูแนะแนว ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียน และควำม 

ประพฤติตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. ก ำกับ ดูแลนักเรียนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรรักกำรอ่ำน และบันทึกรำยรับรำยจ่ำย 
12. เมื่อนักเรียนมีปัญหำ หรือมีเหตุกำรณ์อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยที่สำมำรถจัดกำรเองได้ 

ให้รำยงำนหัวหน้ำระดับชั้นหรือผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปกครองตำมล ำดับทันที 
13. เยี่ยมบ้ำนของนักเรียนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. ให้ข้อมูลแจ้งผลกำรเรียน ควำมประพฤติโดยรวมแก่ผู้ปกครองในกำรประชุมผู้ปกครอง 

นักเรียน ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง พร้อมร่วมด ำเนินกำรจัดตั้งผู้ปกครองชั้นเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 
15. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนตำมจรรยำบรรณครู 
16. จัดท ำเอกสำรชั้นเรียนต่ำงๆ เอกสำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งตำมก ำหนดด้วยควำม 

เรียบร้อย 
17. ติดตำม สรุป ประเมินผล รำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร หัวหน้ำระดับชั้น 
18. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 ๓ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
1/1 นางจิดาภา  พรามจร นางอ าพร  รักสิงห์ นางสาวนิโลต์บล  ศรีสุโข 
1/2 นายเสกสรร  เทียนทอง นางนันท์นภัส  มากุล นางสาวนิโลต์บล  ศรีสุโข 
1/3 นางสาวสุทธิณี  โชติมน Teacher A   
1/4 นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น Miss Shiela Alcantara Babadi   
1/5 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท   
1/6 นางสมใจ  พงษ์สิงห์ นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์   
1/7 นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ นายสุเทพ  มาคง นางสาวสุภาพร  สีนวล 
1/8 นายก าพล  สุนันทวนิช นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร นายศุภชัย  ยงค์เจาะ 
1/9 นางวาสนา  ทิพพาหา นายเฉลิมพล  อินทรสอาด   

1/10 นางสมหมาย  เข็มคง   นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ   
1/11 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล นายโอฬาร  จอกทอง 
1/12 นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   

 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
2/1 นำงอุไรวรรณ  เหมืองแกว้ นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง   
2/2 นำงสำวจริยำ  เฉยเม   นำงอำรยำ  รักมหำคุณ   
2/3 นำงสำวพวงพลอย  พรกระแส นำงสำวณิชภัสร ์ สมปู่ Miss Armie Docto Estrobo 
2/4 นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก นำยคุณำกร  สุริยนต์ 

 2/5 นำยสุเทพ  สิทธิโสภณ นำงสำวพฤกษำ  เพ่ิมพูล  
2/6 นำยสมชำย  ดวงเนตร นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   
2/7 นำงวำริน  สอนง่ำยดี   นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   
2/8 นำงจรัสศรี  เขำเหิน นำยสำธิต  จันสิงขรณ์   
2/9 นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์ นำงสำวณัฐรินีย์  สำยสมบูรณ์   

2/10 นำยกิตติศักดิ์  น้อยค ำ นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์   
2/11 นำยวิทยำ  อินอยู่ นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์   
2/12 นำยทวีพงศ์  รอดสิน นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง  นำยโพยม  ศิริพงษ์ 

 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 นำยเสน่ห์  เขียวแก้ว นำงสุมำลี  หมำกผิน  

3/2 นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์ นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก  

3/3 นำงรัชนี  พุดซ้อน นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม Miss Jenny Nanas Lacdag 

3/4 นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์      นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  

3/5 นำงสุภำพ  น้อยจันทร์ นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี    นำยพัชรพงษ์  ทิพย์ธำนี 

3/6 นำยวีรพล  ปำนด ำ นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ นำงสำวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 

3/7 นำยสมชำย  จินะ      นำงสำววรรณีศำ  เจิมนิ่ม  

3/8 นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์  

3/9 นำยปฏิฬ  นำคทอง นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  

3/10 นำงนภำพร  โพธิ์เงิน ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  

3/11 นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง นำงสุมำลี  นักเรียน  

3/12 นำยวิรัตน์  ตันติกุล      นำงกำญจนำภรณ์  กล่อมคุ้ม  
 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 
ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 

3 
4/1 นำงอรชพร  ญำนสว่ำง นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิตย์ Teacher B 

4/2 นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม นำงสมปอง  ปำนเมือง  

4/3 นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ นำงสำยรุ้ง  อยู่คร  

4/4 นำงปกำยดำว  ปำนอยู่  นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์  

4/5 นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร นำงสำวศกัดิ์ศรี  สำยสิน  

4/6 นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพันธ์ นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน  

4/7 นำงอ ำพร  เขียวแก้ว นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน  

4/8 นำงมณชนก  หนูแก้ว นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  

4/9 นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด   นำงสำวสวรส  ปำนเกิด  

4/10 นำงภรวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม  

4/11 นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง นำงกรนันท์  อ่ิมภูเขียว  

4/12 นำยจรัส  สุริโย นำยจักกฤษณ์  สุขรอด นำยสำยชล  ด ำแลลิบ 
 
 
 
 



 ๕ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
5/1 นายณรรตธร  คงเจริญ นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ   
5/2 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ Miss Abigail Labrador Batac   
5/3 นางจรรยา  ตรีกุย นางฐิติมา  แสงจันทร์ Mr. Ilor Rene Motale 
5/4 นางเฉลิม  พรกระแส นางปทุมพร  ชมชัย นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง 
5/5 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย นายลิขิต  สอนเทียน Miss Wang Jie 
5/6 นายขวัญชัย  สุขมา นางประเสริฐ  อ้นบางเขน   
5/7 นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา   
5/8 นางอุษา  พุฒลา นางสาวกาญจนา  มณีวัลย   
5/9 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นายสว่าง  จันทร์เจาะ   

5/10 นายพนม  พุฒลา นางพรรณิพา  เมฆพัฒน์   
5/11 นางเสาวณีย ์ อรุณแจ้ง นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์   
5/12 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นางสาวปาริชาต  ผาสุข   
5/13 นายธงชัย  รักถึง นายดุลภัทร  บาทบ ารุง นางสาวนิภาพร  แจ่มทุง่ 

 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/1 นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์    
6/2 นางวรี  ยงค์เจาะ นางค ามี  ชัยรักษา Mr. Sarel Johannes Myburgh 
6/3 นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ นางดวงพร  มากล้ า   
6/4 นางชนกานต์  กฤติธัญกช นายธีรพงษ์  เข็มคง Mr. Fomenky Denis Nzigang 
6/5 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์   
6/6 นายบุญมี  มะริด นางเพลินจิตร  ช านาญผา 

 6/7 นางภรณี  กังวาล นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น 
6/8 นางแววดาว  อยู่สุข นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์   
6/9 นางวันทนีย์  สุขเจริญ นายค ารณ  อินทร์พ่วง   

6/10 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง นางสาวิมลมาศ  ตันติกุล   
6/11 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์
6/12 นายสุนัย  ศรีม่วง นางวิไล  นิลทวี   
6/13 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ นายรณชัย  จินาเกตุ   นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ 
6/14 นางอารีย์  สาเกกูล นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา   

 
 



 ๖ 
 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 21  มีนำคม  ๒๕๖1 
 

 
 

(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


