
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ที ่113 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2561          
ภาคเรียนที่ 1 โดยก าหนด ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เวลา 08.3๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เวลา 13.0๐-๑5.30 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา ๑3.0๐-๑5.30 น. 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
๔.  นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  รองประธานกรรมการ 
๓.  นายวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมการ 

 4.  นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 5.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 6.  นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
 7.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 8.  นายสุนัย     ศรีม่วง    กรรมการ 
 9.  นายประสงค์   ทิพย์ธานี  กรรมการ 
 10. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 11. นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
 12. นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
 13. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 

14. นางภัสติ์ทิพา.../ 



 ๒ 

 14. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 15. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
 16. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่าง ๆ       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายวิรัตน์    ตันติกุล   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  4.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  5.  นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  6.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  7.  นายประสงค์   ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  8.  นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  9.  นำงชนกำนต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๑0. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 

๑1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
๑2. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
13. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
14. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
15. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑6. นางมัญชุสา       ศรีวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดเก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครองนักเรียน แต่ละห้อง
และดูแลความเรียบร้อยอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายธงชัย   รักถึง   หัวหน้า 
  2.  นายเสกสรร   เทียนทอง  ทีมงาน 
  2.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   ทีมงาน 

3.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
4.  นายวีรพล   ปานด า   ทีมงาน 
5.  นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงาน 
6.  นายณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงาน 
7.  นายฐิตินันท์      เหรียญทอง  ทีมงาน 
8.  นางแววดาว   อยู่สุข   ทีมงาน 
9.  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, และ ม.6 ทีมงาน 
10. นักการภารโรง     ทีมจัดสถานที่และท าความสะอาด 

๔. ฝ่ายจราจร …/ 



 ๓ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  มีหน้าที่ ดูแลการจราจรด้านหน้าโรงเรียน  และภายในบริเวณ

โรงเรียนให้เป็นทีเ่รียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   หวัหน้า 
  ๒. นายพนม   พุฒลา   ทีมงาน 
  ๓. นายวิทยา   อินอยู่   ทีมงาน 
  4. นายกนกศักดิ์   สอนเพียร  ทีมงาน 
  5. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ทีมงาน 
  6. นายวีระศักดิ์   หมอกมืด  ทีมงาน 
  7. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ทีมงาน 
  8. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด  ทีมงาน 
  9. นายอภิสิทธิ ์   มิ่งกลิ่น   ทีมงาน 

10. นายวินัย   เธียรธ ารงชัย  ทีมงาน 
11. นายชาดา   เผือกสงค์  ทีมงาน 
12. นายปราการ   กองเงิน   ทีมงาน 

  13. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ทีมงาน 
 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้าย มีหน้าที่ เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเขียนข้อความติดหน้า
หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ และป้ายยินดีต้อนรับผู้ปกครองหน้าพ่อขุน  ประกอบด้วย 

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

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่ ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ   
และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายสุนัย   ศรีม่วง   หัวหน้า 
  2.  นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ทีมงาน 
  3.  นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   ทีมงาน 
  4.  นางวันทนีย์   สุขเจริญ   ทีมงาน 
  5.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
  6.  นางมณชนก   หนูแก้ว   ทีมงาน 
  7.  นายธีรพงษ์   เข็มคง   ทีมงาน 
  8.  นายลิขิต   สอนเทียน  ทีมงาน 
  9.  นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
  10.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ทีมงาน 
 

๗. คณะ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี.../ 



 ๔ 

 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นการประชุม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑.  นายพนม   พุฒลา   หัวหน้า 
  2.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ทีมงาน 

3.  นายณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงาน 
4.  นายปฏิฬ   นาคทอง   ทีมงาน 
5.  นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  ทีมงาน 
6.  นายสมชาย   อินอยู ่   ทีมงาน 
7.  นางสาวสุภาพร  สีนวล   ทีมงาน 
8.  ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์    บุญคง   ทีมงาน 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   มีหน้าที่  บริการจัดหาน้ าดื่มส าหรับ
ผู้ปกครองและบริการอาหารกลางวัน ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย   

 ๑.  นางนภาพร   โพธิ์เงิน   หัวหน้า 
 ๒.  นางจิดาภา               พรามจร   ทีมงาน 

3.  นางสมใจ                 พงษ์สิงห์  ทีมงาน 
  4.  นางอุไรวรรณ       เหมืองแก้ว  ทีมงาน 
  5.  นางวาริน     สอนง่ายดี  ทีมงาน 

 6.  นางสุมาลี   หมากผิน  ทีมงาน 
  7.  นางสาวศิริวรรณ      พันทะยัก  ทีมงาน 
  8.  นางสกุลทิพย์    ผกาวิสุทธิ์  ทีมงาน 

 9.  นางอุษา   พุฒลา   ทีมงาน 
 10. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
 11. นางวันทนีย์   สุขเจริญ   ทีมงาน 
 ๑2. นางส าอางค์   เรืองเท่ียง  ทีมงาน 
 ๑3 .นายธนัช   บุญผ่อง   ทีมงาน 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไป ประกอบด้วย 

 ๑.  นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  หัวหน้า 
 2.  นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงาน 
 3.  ครทูีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ทีมงาน 
 4.  นายวีรพล   ปานด า   ทีมงาน 
 5.  ครทูีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ทีมงาน 

6.  นายณรรตธร    คงเจริญ   ทีมงาน 
 7.  ครทูีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ทีมงาน 
 8.  นายฐิตินันท์      เหรียญทอง  ทีมงาน 

9.  ครทูีป่รึกษานักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ ๖…/ 



 ๕ 

 9.  ครทูีป่รึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ทีมงาน 
 ๑0. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   ทีมงาน 
 ๑1. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์  ทีมงาน 
 ๑2. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงาน 
 ๑3. นายพัชรพงษ ์  ทิพย์ธานี   ทีมงาน 
 ๑4. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 
 15. ว่าที ่ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  ทีมงาน 
 

 ๑0. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้ปกครองนักเรียนและพบผู้ปกครองในชั้นเรียน มีหน้าที่   
รบัลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียนห้องทีร่ับผิดชอบ ณ ห้องท่ีก าหนดไว้ ด าเนินกิจกรรม Classroom  meeting 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ตามวันเวลาดังต่อไปนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น.  
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นางทวีรัตน์    เหรียญทอง 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายทวีพงศ ์  รอดสิน  

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายสมชาย    ดวงเนตร 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
2/1 นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว นางทวีรัตน์  เหรียญทอง นางสาวรัชนีวรรณ  ไพศาลวรเกียรติ 
2/2 นางสาวจริยา  เฉยเม   นางอารยา  รักมหาคุณ   

2/3 
นางสาวพวงพลอย  พรกระแส นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่ Miss Armie Docto Estrobo 
นางสาวอิงฟ้า  ศรีโยธา   

2/4 นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก นายคุณากร  สุริยนต์ Mrs. Jennilyn Asiong Mathis   
2/5 นายสุเทพ  สิทธิโสภณ นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล นางสาวจารุวรรณ  เพ้ิงจันทร์ 
2/6 นายสมชาย  ดวงเนตร นางสาวนุศรา  รอดสิน 

 2/7 นางวาริน  สอนง่ายดี   นายชานนท์  ผ่องฉวี   
2/8 นางจรัสศรี  เขาเหิน นายสาธิต  จันสิงขรณ์ นางสาวกนกวรรณ  เพชรไทย 
2/9 นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเจริญ   

2/10 นายกิตติศักดิ์  น้อยค า นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์   
2/11 นายวิทยา  อินอยู่ นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์   
2/12 นายทวีพงศ์  รอดสิน นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง  นายโพยม  ศิริพงษ์ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-๑5.30 น. 
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายวีรพล ปานด า 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุมาลี หมากผิน 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุภาพ น้อยจันทร์ 
 

ชั้น…/ 



 ๖ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางสุมาลี  หมากผิน นำงสำวศศิธร  นำคสิงห์ 

3/2 นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก นำงสำวอภินันทนีย์  เอ่ียมมำ 

3/3 
นางรัชนี  พุดซ้อน นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม Miss Jenny Nanas Lacdag 
นำยนพดล  ดิษสวน   

3/4 นางลาวัณย์  ถาพันธุ์      นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  

3/5 นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายประสงค์  ทิพย์ธานี    นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี 

3/6 นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 

3/7 
นายสมชาย  จินะ      นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม นำงสำวปิติมำ  ฉับพลัน 
นำยจีรพงษ์  พลำนไชย   

3/8 นายวิษณุ  อ้นบางเขน นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ นำยกิติศักดิ์  ทวิชำชำติ 

3/9 นายปฏิฬ  นาคทอง นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  

3/10 นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ ร้อยตรจีักรกฤษณ์  หมอกมืด  

3/11 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน  

3/12 นายวิรัตน์  ตันติกุล      นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายกุลวัชร  อรุณวิง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 08.30-๑๒.๐๐ น. 
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายณรรตธร       คงเจริญ 
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางอุษา    พุฒลา 

  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางสาวสุภาพร     นิรันดร์รัตนกิจ 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
5/1 นำยณรรตธร  คงเจริญ นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ   
5/2 นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ ว่ำที่ ร้อยตรีสุรดิษ  รักปรำงค์ นำงสำวพฤกษำ  วำตำดำ 

 Mr. Ilor Rene Motale   Mr. Fomenky Denis Nzigang    
5/3 นำงจรรยำ  ตรีกุย นำงฐิติมำ  แสงจันทร์ 

 5/4 นำงเฉลิม  พรกระแส นำงปทุมพร  ชมชัย นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง 
5/5 นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย นำยลิขิต  สอนเทียน Miss Wang Jie 
5/6 นำยขวัญชัย  สุขมำ นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน   
5/7 นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล นำงสำวศุภรัตน์  ช ำนำญผำ นำยเกื้อกูล  มำกกุญชร 
5/8 นำงอุษำ  พุฒลำ นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์ นำงสำวศิริพร  สังกรแก้ว 
5/9 นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ 

 5/10 นำยพนม  พุฒลำ นำงพรรณิพำ  เมฆพัฒน์ นำงสำวสุภำรัตน์  สุวรรณชื่น 
5/11 นำงเสำวณีย ์ อรุณแจ้ง นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์   

            ชั้น.../ 



 ๗ 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
5/12 นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ นำงสำวปำริชำต  ผำสุข   

5/13 
นำยธงชัย  รักถึง นำยดุลภัทร  บำทบ ำรุง นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง 
นำงสำววิภำดำ  สุขเกตุ นำยกัมพล  หุนะกูล  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.0๐-๑5.๓๐ น. 
                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  
  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางวันทนีย์ สุขเจริญ 
   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางเพลินจิต      ช านาญผา 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
6/1 นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์ นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์    
6/2 นำงวรี  ยงค์เจำะ นำงค ำมี  ชัยรักษำ Mr. Christian Bundoc Miranda   
6/3 นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ นำงดวงพร  มำกล้ ำ   
6/4 นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช นำยธีรพงษ์  เข็มคง  
6/5 นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์   
6/6 นำยบุญมี  มะริด นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ 

 6/7 นำงภรณี  กังวำล นำงสำวกฤติมำ  ตันสุวรรณ หม่อมหลวงภคเมธี  สำยสนั่น 
6/8 นำงแววดำว  อยู่สุข นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์   
6/9 นำงวันทนีย์  สุขเจริญ นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง   

6/10 นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง นำงสำวิมลมำศ  ตันติกุล   
6/11 นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์ นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์
6/12 นำยสุนัย  ศรีม่วง นำงวิไล  นิลทวี   
6/13 นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ ์ นำยรณชัย  จินำเกตุ   นำยสุรเชษฐ์  ชูเตชะ 
6/14 นำงอำรีย์  สำเกกูล นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ   

 

๑๑.  คณะกรรมฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที่  รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำจำกครูที่ปรึกษำ  เก็บรักษำน ำฝำก        
ตำมระเบียบ  และแนวปฏิบัติต่อไปกรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑.  นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงอำรีย์   สำเกกูล   ทีมงำน 

๓.  นำงวิไล   นิลทวี   ทีมงำน 
๔.  นำงรัชดำ   ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
๕.  นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   ทีมงำน 
๖.  นำงรัชนี   พุดซ้อน   ทีมงำน 
 

๗.  นำยประสงค์.../ 



 ๘ 

   
๗.  นำยประสงค์    ทิพย์ธำนี  ทีมงำน 
๘.  นำงวำสนำ   ทิพพำหำ  ทีมงำน 
๙.  นำงสำวภิรำณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
๑๐. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 
๑๑.  นำงสำวนุชนำรถ  ทองเงิน   ทีมงำน 
๑๒.  นำงจิดำภำ   พรำมจร   ทีมงำน 

  ๑๓.  นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  ทีมงำน 

 ๑2.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการเงิน  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน 
  ๑.  นางจิดาภา   พรามจร   หัวหน้า 

๒.  นางรัชดา   ศิริศรีลดามาศ  ทีมงาน 
  ๓.  นางสมใจ               พงษ์สิงห์  ทีมงาน 
  4.  นางชนกานต์   กฤติธัญกช  ทีมงาน 
  5.  นางวาสนา   ทิพพาหา  ทีมงาน 

6.  นางรัชนี   พุดซ้อน   ทีมงาน 
7.  นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน 

 8.  นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   ทีมงาน  
   

๑3. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร และประเมิลผลโครงการ Claassroom meeting มีหน้าที่ 
จัดเตรียมเอกสาร Claassroom meeting สังเกต  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองไว้เป็น
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

 1.  นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  หัวหน้า 
2.  นางนภาพร   โพธิ์เงิน   ทีมงาน 

 3.  นางอุษา   พุฒลา   ทีมงาน 
 4.  นางวิไล   นิลทวี   ทีมงาน 
 5.  นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 

6.  นางมัญชุสา    ศรีวิเศษ   ทีมงาน 
7.  นางวาริน    สอนง่ายดี  ทีมงาน 
8.  นางสุมาลี    นักเรียน   ทีมงาน 

  9.  นางสาวสุภาพร  สีนวล   ทีมงาน 
 10. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 
 

๑4. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าที่  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถ่ายภาพจัดท ารูปเล่ม  
กิจกรรมเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

1.  นางมัญชุสา    ศรีวิเศษ   หัวหน้า 
2.  นางวาริน    สอนง่ายดี  ทีมงาน 

  ๓.  นางนภาพร              โพธิ์เงิน   ทีมงาน 
4.  นางสุชาดา…/ 



 ๙ 

  4.  นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  5.  นางปกายดาว  ปานอยู ่   ทีมงาน 
                     6.  นายพัชรพงษ์    ทิพย์ธานี  ทีมงาน 
  7.  นางสาวจิรภัทร์  ขาวทุ่ง   ทีมงาน 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
  
 

                 (นายสมพร  สุขอร่าม) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันที่ 9-10 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 ภาคเช้า 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

  
        เวลา 08:30 น. – 09:00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน  

09:00 น. -  09:15 น. ชมวีดีทัศน์สรุปผลงานปีการศึกษา 2560  
09:15 น. – 09:30 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
09:30 น. – 10:00 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารน าเสนอนโยบาย 

การบริหาร 
10:00 น. – 12:00 น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องท่ีก าหนด 

 
ภาคบ่าย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

 
เวลา 13:00 น. – 13:30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน  

13:30 น. -  13:45 น. ชมวีดีทัศน์สรุปผลงานปีการศึกษา 2560  
13:45 น. – 14:00 น. ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
14:00 น. – 14:30 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน าผู้บริหารน าเสนอนโยบาย 

การบริหาร 
14:30 น. – 15:30 น. ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องท่ีก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แต่งกายเสื้อม่วงของโรงเรียน 


