
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่ ๙๙/2562 

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
…………………………………………………………. 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาศัยอ านาจ        

ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 28          
แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 ๑. นางอฑิภา  วรากรเจริญ                 ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 ๓. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 ๔. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๕. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
 ๖. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
 ๗. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
 ๘. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๙. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 ๑๐. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
 ๑๑. นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการ 
 ๑๒. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
 ๑๓. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
 1๔. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการและเลขานุการ 
  

๒. กรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่จัดการด าเนินการให้มีครูที่ปรึกษานักเรียนและพัฒนานักเรียน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตามเป้าหมาย รวมทั้งแก้ปัญหาส าคัญ ในการจัดการตามภาระที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

 1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
 3. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 ๔. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
 ๕. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 

          / ๖. หัวหน้าระดับทุกระดับ..... 
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 ๖. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น   กรรมการ 
๗. นางวิไล      นิลทวี   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๓. ครูที่ปรึกษานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 3 
1/1 พิเศษวิทย์-คณิต นางจิดาภา  พรามจร นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  

1/2 พิเศษวิทย์-คณิต นางอ าพร  รักสิงห์ นางนุศรา  รอดสิน  

1/3 พิเศษอังกฤษ นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร Mr. Christian Ms. Shiela 

1/4 พหุภาษา นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น นางสาววันทนีย์  ทัศนา  

1/5 พิเศษกีฬา นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ นายสมชาย  จรแจ่ม 

1/6 วิทย์ – คณิต นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ ์  

1/7 วิทย์ – คณิต นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ นายสุเทพ  มาคง  

1/8 วิทย์ – คณิต ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี นายประเสริฐพร  เทียนแดง นายก าพล  สุนันทวนิช 

1/9 วิทย์ – คณิต นางสมใจ  พงษ์สิงห์ นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล  

1/10 วิทย์ – คณิต นางดวงพร  มากล้ า นางสาวสุภาพร  สีนวล  

1/11 ภาษา – สังคม นางวาสนา  ทิพพาหา นายโอฬาร  จอกทอง นางสมหมาย  เข็มคง 

1/๑๒ ภาษา – สังคม นายเสกสรร   เทียนทอง นางสาวสุทธิณี   โชติมน นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง 

     

ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
2/1 พิเศษวิทย์-คณิต นางทวีรัตน์    เหรียญทอง นายคุณากร   สุริยนต์  

2/2 พิเศษวิทย์-คณิต นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง นางสาวปาริชาต ผาสุข  

2/3 พิเศษอังกฤษ นางสาวพวงพลอย พรกระแส นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์ Mrs. Jennilyn 

2/4 พิเศษพหุภาษา นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก ครูจีน Mr. Sarel Johannes Myburgh 

2/5 พิเศษกีฬา นายสมชาย   จินะ นางสาววิภาดา   สุขเกตุ นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท 

2/6 วิทย์-คณิต นางอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นายณัฐพงศ ์  บุญจันทร์  

2/7 วิทย์-คณิต นายทวีพงศ์   รอดสิน นายสาธิต  จันสิงขรณ์  

2/8 วิทย์-คณิต นางจรัสศรี   เขาเหิน นายกิตติศักด์   น้อยค า  

2/9 วิทย์-คณิต นายสมชาย   ดวงเนตร นางวาริน   สอนง่ายด ี  

2/10 ภาษา-สังคม นางสาวจริยา   เฉยเม นายชานนท์   ผ่องฉวี  

2/11 ภาษา-สังคม นางอารยา   รักมหาคุณ นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  

2/12 ภาษา-สังคม นางสาวณิชภัสร์   สมปู ่ นายวิทยา   อินอยู่  นายสุเทพ   สิทธิโสภณ 
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ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
3/1 พิเศษวิทย์-คณิต นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  

3/2 พิเศษวิทย์-คณิต นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางรัชนี  พุดซ้อน  

3/3 พิเศษอังกฤษ นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก  

3/4 พหุภาษา นายกนกศักดิ์  สอนเพียร Mrs.Armie  

3/5 พิเศษกีฬา นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล นายสายชล  ด าแลลิบ 

3/6 วิทย์ – คณิต นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน  

3/7 วิทย์ – คณิต นายวิษณุ  อ้นบางเขน นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม  

3/8 วิทย์ – คณิต นางสุมาลี  หมากผิน นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ นายวิรัตน์  ตันติกุล 

3/9 วิทย์ – คณิต นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  

3/10 วิทย์ – คณิต นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายปฏิฬ   นาคทอง  

3/11 ภาษา – สังคม นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  

3/12 ภาษา – สังคม นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี 

ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
4/1 พิเศษวิทย์-คณิต นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน นางภรวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม 

4/2 พิเศษวิทย์-คณิต นางอ าพร  เขียวแก้ว นางสาวสิรินุช  เข็มคง  

4/3 พิเศษอังกฤษ นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง นางปทุมพร  ชมชัย  

4/4 ภาษา – คณิต นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ นางปกายดาว  ปานอยู่  

4/5 จีน – ฝรั่งเศส นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ นางสายรุ้ง  อยู่คร Mr. Dennis 

4/6 ภาษา – สังคม นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  

4/7 ภาษา – สังคม นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ นายจรัส  สุริโย 

4/8 วิทย์ – คณิต นางสาวสวรส  ปานเกิด นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม  

4/9 วิทย์ – คณิต นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม นางสมปอง  ปานเมือง  

4/10 วิทย์ – คณิต นางมณชนก  หนูแก้ว นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  

4/11 วิทย์ – คณิต นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว นางณัฏฐชา  อ าพร  

4/12 พิเศษกีฬา นายวีระศักดิ์  หมอกมืด นายนิทัศน์  ศรีเจริญ  
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ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
5/1 พิเศษวิทย์-คณิต นายณรรตธร  คงเจริญ นางสาวสุภาพร   นิรันดร์รัตนกิจ  

5/2     

5/3 ภาษา – คณิต นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นางฐิติมา   แสงจันทร์ นางจรรยา  ตรีกุย 

5/4 จีน – ฝรั่งเศส นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นายลิขิต สอนเทียน Mr. Rene 

5/5 ภาษา – สังคม นางเสาวณีย์   อรุณแจ้ง นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา  

5/6 ภาษา – สังคม นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  

5/7 วิทย์ – คณิต นางวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์ นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  

5/8 วิทย์ – คณิต นางอุษา   พุฒลา นายสว่าง  จันทร์เจาะ  

5/9 วิทย์ – คณิต นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์ นางสาวศุภรัตน์   ช านาญผา  

5/10 วิทย์ – คณิต นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย  

5/11 วิทย์ – คณิต นายพนม  พุฒลา นางพรรณิภา  เมฆพัฒน์ นายขวัญชัย  สุขมา 

5/12 พิเศษกีฬา นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง นายอรรถพล  บาทบ ารุง นายธงชัย  รักถึง 

ห้อง แผนการเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  2 ครูที่ปรึกษานักเรียนท่านที่  3 
6/1 พิเศษวิทย์-คณิต นางค ามี  ชัยรักษา นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  

6/2 พิเศษ EP  นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ Teacher A 

6/3 ภาษา – คณิต นางภรณี  กังวาล นายธีรพงษ์  เข็มคง  

6/4 ภาษา – คณิต นางเพลินจิตร  ช านาญผา นางชนกานต์  กฤติธัญกช นายบุญมี  มะริด 

6/5 จีน – ฝรั่งเศส นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  

6/6 ภาษา – สังคม นางวรี  ยงค์เจาะ นายสุนัย  ศรีม่วง  

6/7 ภาษา – สังคม นางอารีย์  สาเกกุล นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน ์  

6/8 วิทย์ – คณิต นางวริยาภรณ์  ธวัชอภิสวัสดิ์ นางปภัชญา บรรเทาทุกข์  

6/9 วิทย์ – คณิต นางวันทนีย์  สุขเจริญ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์  

6/10 วิทย์ – คณิต นางวิไล  นิลทวี นายค ารณ  อินทร์พ่วง  

6/11 วิทย์ – คณิต นายจักรกฤษณ์  สุขรอด นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  

6/12 วิทย์ – คณิต นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นางสาวศริิกัลยา  โสตถิวรกุล นางแววดาว  อยู่สุข 

๖/๑๓ ห้องเรียนกีฬา นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ นายดุลภัทร  บาทบ ารุง นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน์ 
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          ๔. ครูที่ปรึกษานักเรียน มีหน้าที ่ดังนี้ 
 

1. ศึกษาประวัติ ท าความรู้จักนักเรียนในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว  
ลงในสมุดประจ าตัวนักเรียน ระเบียนสะสมและแบบการเยี่ยมบ้าน 

2. ร่วมพิธี กิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแลการเข้าแถว ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ บทสวด 
ระลึกคุณบิดา – มารดา ครู – อาจารย์ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงโรงเรียน  และส ารวจ – บันทึกรายชื่อนักเรียน
ที่ไม่เข้าแถวทุกวัน 

3. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การมาสาย การขาดเรียน การหนีเรียน การออกนอกบริเวณ 
โรงเรียน ทั้งกรณีที่มีผู้ปกครองมารับหรือไม่มีผู้ปกครองมารับ 

4. ดูแล ควบคุม ให้ค าปรึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การท าตามระเบียบของโรงเรียน  
และปัญหาอ่ืนๆ ของนักเรียน 
   5. ให้ความร่วมมือกับระดับชั้นในการก ากับ ติดตามนักเรียนด้านการเรียน เครื่องแต่งกาย     
และความประพฤติ 

    6. บันทึกการโฮมรูมในเรื่องที่อบรม แนะน า หรือตักเตือนนักเรียนลงในแบบประมวล
พฤติกรรมนักเรียน (ปค.2) 

7. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าชัน้เรียน รองหัวหน้าชั้นเรียน และต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
8. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน ความสะอาดของพ้ืนที่รับผิดชอบ  

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   9. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีงามให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ           
และให้คะแนนความดี  

10. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจ าวิชา ครูแนะแนว ในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน         
และความประพฤติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการรักการอ่าน และบันทึกรายรับรายจ่าย 
12. เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไมส่ามารถ         

จัดการเองได้ ให้รายงานหัวหน้าระดับชั้นหรือผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนตามล าดับทันที 
13. เยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. แจ้งผลการเรียน ความประพฤติโดยรวมแก่ผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง พร้อมร่วมด าเนินการจัดตั้งผู้ปกครองชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
15. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนตามจรรยาบรรณครู 

   16. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับชั้นเรียนทุกประเภทและเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งตามก าหนด 

17. ติดตาม สรุป ประเมินผล รายงานการด าเนินงานต่อหัวหน้าระดับชั้นและผู้บริหารตามล าดับ 
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดี
แก่ทางราชการสืบต่อไป              
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  2562 
  

  
 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


