
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที ่ 77  /๒๕61 
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำระดับชั้นและรองหัวหน้ำระดับชั้น 

 
 

เพ่ือให้กำรดูแลนักเรียนอย่ำงทั่วถึง  โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำระดับชั้นและ    
รองหัวหน้ำระดับชั้น  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งตั้งหัวหน้ำระดับชั้นและ
รองหัวหน้ำระดับชั้น ดังนี้ 

 

  ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
     ๑.  นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงสำวมำรินทร ์ กลิ่นเชตุ   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 นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกยีนธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   17. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   18. นำงวิไล      นิลทวี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
  ๒. กรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้ำที่จัดกำรด ำเนินกำรให้มีครูที่ปรึกษำนักเรียนและพัฒนำนักเรียน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย รวมทั้งแก้ปัญหำส ำคัญ ในกำรจัดกำรตำมภำระที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
   ๑. นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยพนม  พุฒลำ   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
   4. หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
   5. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   6. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   7. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น  มีหน้ำที่  
1. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรโรงเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรควบคุม ป้องกัน ดูแล ควำมประพฤติของนักเรียน ให้ 

ปฏิบัติตำมข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียน 
3. ควบคุม ดูแล เป็นที่ปรึกษำของนักเรียน และครูที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร 

ต่ำงๆ ของระดับชั้น และของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
4. ให้กำรอบรมสร้ำงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนในระดับชั้น 
5. วิเครำะห์ข้อมูล น ำสู่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ในระดับชั้น 
6. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครอง เครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำ และพัฒนำ 

คุณภำพนักเรียน 
7. ตรวจสอบเอกสำรชั้นเรียน เอกสำรโครงกำรและเอกสำรอ่ืนๆ ก่อนน ำส่งฝ่ำยปกครอง หรือ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
8. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้น 
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรองหัวหน้าระดับช้ัน 
1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำระดับชั้นในกรณีที่หัวหน้ำระดับชั้นลำ หรือไปปฏิบัติรำชกำรนอก 

สถำนศึกษำ 
2. เป็นที่ปรึกษำของหัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ หรือเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำระดับชั้นในกำร 

ด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆของระดับชั้นหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี       มูลดี   หัวหน้ำระดับชั้น 
2. นำงสมใจ                 พงษ์สิงห์  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำยอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น   รองหัวหน้ำระดับชั้น 
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3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
1. นำงทวีรัตน์                 เหรียญทอง  หัวหน้ำระดับชั้น 
2. นำยสมชำย         ดวงเนตร  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   รองหัวหน้ำระดับชั้น 

 

3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
1. นำยวีรพล                ปำนด ำ   หวัหน้ำระดับชั้น 
2. นำงสุมำลี                หมำกผิน  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำงสุภำพ   น้อยจันทร์  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
 

3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
1. นำงภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้ำระดับชั้น 
2. นำยวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำงภัสติ์ทิพำ        ยนต์นิยม  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
 

3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 
1. นำยณรรตธร   คงเจริญ   หัวหน้ำระดับชั้น 
2. นำงอุษำ               พุฒลำ   รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ  รองหัวหน้ำระดับชั้น 

 

3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 
1. นำยฐิตินันท์          เหรียญทอง  หัวหน้ำระดับชั้น 
2. นำงวันทนีย์           สุขเจริญ   รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  รองหัวหน้ำระดับชั้น 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถเพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

          ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                                       สั่ง  ณ  วันที่  3 เมษำยน  พ.ศ. 2561 
 

 
 

                           (นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 
                          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 


