
 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

ที ่79/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
เพ่ือให้กำรดูแลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  โรงเรียนจึงแต่งต้ังบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๘    
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ     
   ๑.  นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร  
   ๒.  นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
   ๓.  นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ            กรรมกำร  
   ๔.  นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
   ๕.  นำย ฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   ๖.  นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำร 
  ๗.  นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๘.  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
              หน้าท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ตัดสินใจ  แก้ปัญหำและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
 

  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ   
๑.  นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ             ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 

 ๓.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
  ๔.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  ๕.  นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
  ๖.  นำงภัสต์ิทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
 
 



 ๒ 
๗.  นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 

  ๘.  นาย ฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
9.  นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการและเลขานุการ 

        10. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าท่ี   ด ำเนินกำรให้ครูที่ปรึกษำพัฒนำนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย
รวมทั้งแก้ปัญหำส ำคัญ ในกำรจัดกำรตำมภำระที่รับผิดชอบ  

 

๓. ครูท่ีปรึกษา 
 ๓.๑  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  หวัหน้ำระดับชั้น ม. ๑  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี    

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๑  นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๑  นำยอภิสิทธิ์  ม่ิงกลิ่น 

 

   ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๑/๑ คนที่ ๑  นำงดวงพร  มำกล้ ำ 541  
 คนที่ ๒  นำงสำวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม     

ม.๑/๒ คนที่ ๑  นำงสำวณัฐวรรณ  ม่ันใจ 542  
 คนที่ ๒  นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์   

ม.๑/๓ คนที่ ๑  นำงสำวสุมำมำลย์  นวลพิจิตร 741  
 คนที่ ๒  English Teacher 1   

ม.๑/๔ คนที่ ๑  นำงสำวกิตติยำ  ต้นกลั่น 728  
 คนที่ ๒  Math Teacher 2   

ม.๑/๕ คนที่ ๑  นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว 841  

คนที่ ๒  นำยสุรเชษฐ์   ชูเตชะ   

ม.๑/๖ คนที่ ๑  นำยเสกสรร   เทียนทอง 842  
 คนที่ ๒  นำงโชษิตำ   หล่ ำทุ่ง   

ม.๑/๗ คนที่ ๑  นำงสมใจ   พงษ์สิงห์ 843  

คนที่ ๒  นำงอ ำพร  รักสิงห์ 
คนที่ ๓  English Teacher 4 

  

ม.๑/๘ คนที่ ๑  นำงจิดำภำ  พรำมจร 
คนที่ ๒  นำงสำวสุภำพร  สีนวล 

844  

ม.๑/๙ คนที่ ๑  นำงวำสนำ  ทิพพำหำ 845  
คนที่ ๒  นำยสุเทพ  มำคง   



 ๓ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๑/๑๐ คนที่ ๑  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี    846  

คนที่ ๒  นำยโอฬำร  จอกทอง   
ม.๑/๑๑ คนที่ ๑  นำงสำวสุทธิณี  โชติมน  847  

 คนที่ ๒  นำยปลวัชร   พุ่มพวง   

ม.๑/๑๒ คนที่ ๑  นำยอภิสิทธิ์  ม่ิงกลิ่น 831  
 คนที่ ๒  นำงณฐำกำนต์ ภูมิรัตนไพศำล   
 คนที่ ๓  นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   
 

๓.๒  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๒  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง    

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๒  นำยสมชำย  ดวงเนตร   
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๒  นำยทวีพงษ์  รอดสิน 

 

ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
 

ห้อง ครูที่ปรึกษำ ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 
ม.๒/๑ คนที่ ๑  นำงอำรยำ   รักมหำคุณ 543  

 คนที่ ๒  นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   

ม.๒/๒ คนที่ ๑  นำงทวีรัตน์   เหรียญทอง 544  
 คนที่ ๒  นำงสำวปำริชำต   ผำสุก   

ม.๒/๓ คนที่ ๑  นำงสำวพวงพลอย พรกระแส 742  
 คนที่ ๒  English Teacher ๒   

๒/๔ คนที่ ๑  นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก 748  
 คนที่ ๒  Science Teacher ๒   
 คนที่ ๓  นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์   

ม.๒/๕ คนที่ ๑  นำยสมชำย  จินะ   

คนที่ ๒  นำยภำณุวัฒน์  แสงตะวัน 422  

คนที่ ๓  นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   
ม.๒/๖ คนที่ ๑  นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์ 832  

 คนที่ ๒  นำยคุณำกร  สุริยนต์   

ม.๒/๗ คนที่ ๑  นำงสำวจริยำ   เฉยเม 833  
คนที่ ๒  นำงสำวณิชภัสร์  สมปู่ 
 

  



 ๔ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๒/๘ คนที่ ๑  นำงจรัสศรี   เขำเหิน 834  
 คนที่ ๒  นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   

ม.๒/๙ คนที่ ๑  นำยสมชำย  ดวงเนตร 835  
 คนที่ ๒  นำงสำวนุศรำ   รอดสิน   

ม.๒/๑๐ คนที่ ๑  นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์ 836  
 คนที่ ๒  นำงวำริน   สอนง่ำยดี   

ม.๒/๑๑ คนที่ ๑  นำงอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว 837  
 คนที่ ๒  นำยวิทยำ   อินอยู่   

ม.๒/๑๒ คนที่ ๑  นำยทวีพงศ์   รอดสิน   
 คนที่ ๒  นำยชำนนท์   ผ่องฉวี 822  
 คนที่ ๓  นำยจรัส   สุริโย   
 

๓.๓  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๓  นำยวีรพล  ปำนด ำ     

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๓  นำงสุภำพ   น้อยจันทร์ 
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๓  นำงสุมำลี   หมำกผิน  

 

ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 
 

ม.๓/๑ คนที่ ๑  นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน 545  
 คนที่ ๒  นำงสุภำพ   น้อยจันทร์   

ม.๓/๒ คนที่ ๑  นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก 546  
 คนที่ ๒  นำงรัชนี    พุดซ้อน   

ม.๓/๓ คนที่ ๑  นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม 743  
 คนที่ ๒  Miss  Armie   

ม.๓/๔ คนที่ ๑  นำยกนกศักด์ิ   สอนเพียร 747  
 คนที่ ๒  Math Teacher ๑   

ม.๓/๕ คนที่ ๑  นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   
คนที่ ๒  นำยสำยชล   ด ำแลลิบ 423  

คนที่ ๓  นำงสำวอรณิชำ   จินดำสวัสด์ิ   

คนที่ ๔  นำยสมชำย  จรแจ่ม   



 ๕ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 
 

ม.๓/๖ คนที่ ๑  นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง 823  
 คนที่ ๒  นำยเสน่ห์   เขียวแก้ว   

ม.๓/๗ คนที่ ๑  นำงสุมำลี   หมำกผิน 824  

คนที่ ๒  นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์   

ม.๓/๘ คนที่ ๑  นำงสุมำลี   นักเรียน 825  
 คนที่ ๒  นำยจักรกฤษณ์   หมอกมืด   

ม.๓/๙ คนที่ ๑  นำยวีรพล  ปำนด ำ   
 คนที่ ๒  นำงสำวนิพพิชฌำ  นำคทรัพย์ 826  
 คนที่ ๓  นำยพัชรพงษ์  ทิพย์ธำนี     

ม.๓/๑๐ คนที่ ๑  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน 827  
 คนที่ ๒  นำยปฏิฬ   นำคทอง   

ม.๓/๑๑ คนที่ ๑  นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 811  
 คนที่ ๒  นำยเฉลิมพล  อินทรสะอำด   

ม.๓/๑๒ คนที่ ๑  นำงกำญจนำภรณ์   กล่อมคุ้ม 812  
 คนที่ ๒  นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   

 

๓.๔  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๔  นำงภัสต์ิทิพำ  ยนต์นิยม    

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๔  นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิต  
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๔  นำยวันชัย   วงศ์เทพนิวัติ 

 

ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 
ม.๔/๑ คนที่ ๑  นำยอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน 531  

 คนที่ ๒  นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน   

ม.๔/๒ คนที่ ๑  นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 532  
 คนที่ ๒  นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   

ม.๔/๓ คนที่ ๑  นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง 744  
 คนที่ ๒  English Teacher 3   

ม.๔/๔ คนที่ ๑  นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิต 746  
 คนที่ ๒  นำงภัสต์ิทิพำ  ยนต์นิยม   



 ๖ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๔/๕ คนที่ ๑  นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์ 727  
    

ม.๔/๖ คนที่ ๑  นำงสำยรุ้ง  อยู่คร 731  
 คนที่ ๒  นำยวันชัย   วงศ์เทพนิวัติ   

ม.๔/๗ คนที่ ๑  นำงสำวศักด์ิศรี  สำยสิน 732  
 คนที่ ๒  นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร   

ม.๔/๘ 
 

คนที่ ๑  นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ 733  

คนที่ ๒  ม.ล.ภคเมธี  สายสนั่น   
ม.๔/๙ คนที่ ๑  นางมณชนก  หนูแก้ว 734  

 คนที่ ๒  นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   

ม.๔/๑๐ คนที่ ๑  นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม   735  
 คนที่ ๒  นำงสำวกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว   

ม.๔/๑๑ คนที่ ๑  นางสมปอง  ปานเมือง 736  
 คนที่ ๒  นางณัฎฐชา  อ าพร   

ม.๔/๑๒ คนที่ ๑  นางปกายดาว  ปานอยู่ 737  
 คนที่ ๒  นายศุภรัฐ  จัตวา   

ม.๔/๑๓ คนที่ ๑  นำยวีระศักด์ิ  หมอกมืด   
 คนที่ ๒  นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง 738  
 คนที่ ๓  นำยสิทธิเบศร์ ยำท้วม   

 

๓.๕  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
  หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๕  นำยณรรตธร  คงเจริญ    

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๕  นำงอุษำ  พุฒลำ  
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๕  นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ 

 

ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๕/๑ คนที่ ๑  นำยณรรตธร   คงเจริญ 533  
 คนที่ ๒  นำงเสำวณีย์   อรุณแจ้ง   

ม.๕/๒ คนที่ ๑  นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ 534  
 คนที่ ๒  นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์   

ม.๕/๓ คนที่ ๑  นำงปทุมพร  ชมชัย 745  
 คนที่ ๒  English Teacher ๒   



 ๗ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๕/๔ คนที่ ๑  นำงประเสริฐ    อ้นบำงเขน 536  
 คนที่ ๒  Mrs.Jennilyn   

ม.๕/๕ คนที่ ๑  นำงสำวดำรำพร   ซ้อนแดง 521  
 คนที่ ๒  นำยภำณุพงศ์   คงเชื้อสำย   

ม.๕/๖ คนที่ ๑  นำยพนม    พุฒลำ 522  
 คนที่ ๒  นำงสำวเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์   

ม.๕/๗ คนที่ ๑  นำงฐิติมำ   แสงจันทร์ 511  
 คนที่ ๒  นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล   

ม.๕/๘ 
 

คนที่ ๑  นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์ 512  
คนที่ ๒  นำงกฤติมำ  สืบนำคสุข   

ม.๕/๙ คนที่ ๑  นำงอุษำ  พุฒลำ 513  
 คนที่ ๒  นำยสว่ำง   จันทร์เจำะ   

ม.๕/๑๐ คนที่ ๑  นำงรัชดำ   ศิริศรีลดำมำศ 514  
 คนที่ ๒  นำงเบญจมำภรณ์  เทยีนทอง   

ม.๕/๑๑ คนที่ ๑  นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์ 515  
 คนที่ ๒  นำงสำวศุภรัตน์  ช ำนำญผำ   

ม.๕/๑๒ คนที่ ๑  นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   
 คนที่ ๒  นำงสำวจำรุวรรณ  ไชยพันโท 311  
 คนที่ ๓  นำยวิทยำ   คงเดือน   

 

๓.๖  ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๖  นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง    

   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๖  นำงวันทนีย์   สุขเจริญ  
   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๖  นำงเพลินจิตร   ช ำนำญผำ 

 

ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๖/๑ คนที่ ๑  นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์ 535  
 คนที่ ๒  นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสด์ิ   

ม.๖/๓ คนที่ ๑  นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ   
 คนที่ ๒  นำงเพลินจิตร   ช ำนำญผำ 331  
 คนที่ ๓  Mrs.Shiela   



 ๘ 

ห้อง ครูท่ีปรึกษา ห้องโฮมรูม หมายเหตุ 

ม.๖/๔ คนที่ ๑  นำยลิขิต   สอนเทียน 332  
 คนที่ ๒  นำยธีรพงษ์   เข็มคง   

ม.๖/๕ คนที่ ๑  นำงวรี   ยงค์เจำะ   
 คนที่ ๒  นำงอำรีย์   สำเกกูล 333  
 คนที่ ๓  นำยค ำรณ   อินทร์พ่วง   

ม.๖/๖ คนที่ ๑  นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช 334  
 คนที่ ๒  นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล   

ม.๖/๗ คนที่ ๑  นำงค ำมี    ชัยรักษำ 335  
 คนที่ ๒  นำงวิไล   นิลทวี   

ม.๖/๘ คนที่ ๑  นำงภรณี    กังวำล   
 คนที่ ๒  นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์ 322  
 คนที่ ๓  นำยสุนัย   ศรีม่วง   

ม.๖/๙ คนที่ ๑  นำยรำชันย์    ปิยะสิริเชำวน์   
 คนที่ ๒  นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ 323  
 คนที่ ๓  นำงวันทนีย์   สุขเจริญ   

ม.๖/๑๐ คนที่ ๑  นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์ 314  
 คนที่ ๒  นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง   

ม.๖/๑๑ คนที่ ๑  นำงวิมลมำศ    เตียไพบูลย์ 313  
 คนที่ ๒  นำยจักรกฤษณ์   สุขรอด   

ม.๖/๑๒ คนที่ ๑  นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ   
 คนที่ ๒  นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงค์ 312  
 คนที่ ๓  นำยดุลภัทร   บำทบ ำรุง   

 

๔.  หน้าท่ีหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา  
      ๔.๑  หัวหน้าระดับ 
  ๑.  ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ  ส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 
  ๒.  ประสำนงำนในกำรรวบรวมข้อมูลนักเรียน  คัดกรอง  และส่งต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  ๓.  ประสำนงำนในกำรติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือให้มำร่วมแก้ไขปัญหำนักเรียน 
  ๔.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ 

 ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
 
 
 
 



 ๙ 
     ๔.๒  ครูท่ีปรึกษา 

  ๑.  เอำใจใส่ให้ควำมรัก ให้ควำมรู้ พัฒนำพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้ำนกับ
นักเรียน ที่รับผิดชอบทุกคน ให้ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพสูงสุดของแต่ละบุคคลเสมือนลูกของตน 
  ๒.  พัฒนำส่งเสริมนักเรียนในชั้นให้มีควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ 
  ๓.  ดูแลเอำใจใส่นักเรียนที่มีปัญหำและพัฒนำมีวินัยให้สำมำรถอยู่อย่ำงมีศักด์ิศรีเสมือนนักเรียน
ทั่วไป 
  ๔.  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรตัดสินใจใดๆ ในระดับโรงเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบในฐำนะ
เป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมำกที่สุด 
  ๕.  เอำใจใส่ตรวจสอบกำรเรียน พฤติกรรมและบุคลิกภำพของนักเรียนในชั้นทุกคนและทุกเรื่อง 
  ๖.  เอำใจใส่ดูแลตรวจสอบกำรมำโรงเรียน กำรกลับบ้ำนและกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน 
  ๗.  ประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำย เพ่ือให้นักเรียนในควำมรับผิดชอบได้รับกำรพัฒนำตำมที่
ก ำหนด 

๘.  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำนักเรียนร่วมกัน 
  ๙.  บันทึกข้อมูลและจัดท ำเอกสำรประจ ำตัวและประจ ำชั้นทุกชนิด 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธงก ากับดูแลการเข้าแถว ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ บทสวดระลึกคุณ 
บิดา – มารดา ครู – อาจารย์ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงโรงเรียน และส ารวจ – บันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้า
แถวทุกวัน 

12. ให้ความร่วมมือกับระดับชั้นในการกวดขัน ดูแล ด้านการเรียน เครื่องแต่งกายความ 
ประพฤติ 

13. เยี่ยมบ้านของนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งต้ังตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 20 เมษำยน  ๒๕๖๓ 
 

 
(นำยสมพร     สุขอร่ำม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


