
 
ค าสั่ง  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  118 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น  ปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------- 
      เพ่ือให้การดูแล ปกครองนักเรียนของโรงเรียน  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
บังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อนักเรียนและโรงเรียน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  มาตรา  39 (2)  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 
34 (2)  มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ  โดยให้มีผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับชั้น ปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
บุคลากร  ประกอบด้วย 

  ดร. มนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
 นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์   กรรมการ 
 นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน   กรรมการ 

  นายประจวบ  ชูวิทย์   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  อ านวยการ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าปรึกษา  เพ่ือให้การท างานในระดับชั้นด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ระดับชั้น  ม.1  

นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   หัวหน้าระดับชั้น 
นายมนตรี ขอบุญ   รองหัวหน้าระดับชั้น 

 นางอ าพรรณ  ใบศรี   คณะกรรมการ 
 นางเยาวรัตน์  สุขโกษา   คณะกรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ  คณะกรรมการ 
 นางรวีวรรณ  สุขรอด   คณะกรรมการ 
 นางสุภัทรา  พุทธกรณ์    คณะกรรมการ 
 นางเดือนงาม  ศุภพงศกร   คณะกรรมการ 
 นางสาวจารุพร  สวนปลิก    คณะกรรมการ 
 นางชุลี  ครุธแก้ว    คณะกรรมการ 
 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   คณะกรรมการ 
 นางสาวกุลยา  หล าพรหม   คณะกรรมการ 
 นางสมคิด   อ าไพ   คณะกรรมการ 



 นางสาวสุพัตรา  หลักค า   คณะกรรมการ 
 นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะกรรมการ 
 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ   คณะกรรมการ 

ระดับชั้น  ม.2  
นายสิงข์   จีนพงษ์   หัวหน้าระดับชั้น 
นายบุญฤทธิ์  อยู่คร                      รองหัวหน้าระดับชั้น       

 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะกรรมการ 
 นายเอนก  อุ่นอุ้ย   คณะกรรมการ 
 นางสาววัชรียา  จันทร์เกสร  คณะกรรมการ 
 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร   คณะกรรมการ  
 นางฐิติพร  เทียนศรี   คณะกรรมการ  
 นางประทีป  กองทอง   คณะกรรมการ 
 นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์   คณะกรรมการ 
 นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  คณะกรรมการ 
 นางสาวผักแว่น  พรมพุทธา  คณะกรรมการ 
 นายประดิษฐ์  แสงศิลป์   คณะกรรมการ 
 นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะกรรมการ 
 นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว   คณะกรรมการ 
 นางจิดาภา   เข็มพล   คณะกรรมการ 

ระดับชั้น  ม.3             
นายเชษฐา  กันนา   หัวหน้าระดับชั้น 

 นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง                 รองหัวหน้าระดับชั้น                                                                                               
  ดร. สุริยา  ชาปู ่    คณะกรรมการ 

 นางชุติมา  สวนปลิก   คณะกรรมการ 
 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต  คณะกรรมการ 
 นางสาวนภาศรี  สงสัย   คณะกรรมการ 
 นายวัชรกฤษณ์ อินมี   คณะกรรมการ     
 นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช  คณะกรรมการ 
 นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   คณะกรรมการ 
 นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา  คณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก   คณะกรรมการ 
 นายอธิพันธ์  ชัยศรี   คณะกรรมการ 

ระดับชั้น  ม.4      
นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   หัวหน้าระดับชั้น                                                                                                     

            นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  รองหัวหน้าระดับชั้น  
 นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ์  คณะกรรมการ 
 นายสัญชัย  ใบศรี   คณะกรรมการ 
 นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  คณะกรรมการ 



 นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูล  คณะกรรมการ 
 นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์  คณะกรรมการ 
 นางบังอร  อ่วมแก้ว   คณะกรรมการ 
 นายเชษฐา  เพชรคง   คณะกรรมการ  
 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   คณะกรรมการ 
 นางนิตยา  มั่งมี    คณะกรรมการ  
 นายวีระ  สินอ าพล   คณะกรรมการ  
 นางสาวประนอม  ม่วงงาม  คณะกรรมการ 

ระดับชั้น  ม.5        
 นายบุญเกิด  เผือกใต้   หัวหน้าระดับชั้น 
 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง     คณะกรรมการ 
 นายวันโชค  ขวัญเมือง       คณะกรรมการ 
 นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน   คณะกรรมการ 
 นางรุจิรา  คลังคง   คณะกรรมการ 
 นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะกรรมการ 
 นางสาววิมลรัตน์  บุญคง   คณะกรรมการ 
 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะกรรมการ 
 นางสาวสายบัว  มูลทา   คณะกรรมการ 
 นายประจวบ  ชูวิทย์   คณะกรรมการ 
 นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  คณะกรรมการ 

ระดับชั้น  ม.6  
นายฉลวย  ลิ้นจี ่    หัวหน้าระดับชั้น 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี   รองหัวหน้าระดับชั้น 

 นายประจวบ  ชูเชิด   คณะกรรมการ 
นายชยันต์  ยุบล    คณะกรรมการ 

 นางรมณีย์  สร้อยสน   คณะกรรมการ 
 นางจินตนา  อ่ิมพิทักษ์   คณะกรรมการ 
 นายชวลิต  ร าขวัญ   คณะกรรมการ 

นางเรณู  ภุมรา    คณะกรรมการ 
 นางวิไลพร  ฝั้นสกุล   คณะกรรมการ 

นายสมบัติ  ประจุ   คณะกรรมการ 
นางสุกัญญา  อ่ าทอง   คณะกรรมการ 
นางมัลลิกา  อรัญศรี   คณะกรรมการ    
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะกรรมการ 
 
     



มีหน้าที่  ก ากับ ปกครอง ดูแล ให้ค าปรึกษานักเรียนในระดับชั้น ให้ประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติตามค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อ
การดูแลนักเรียนของโรงเรียนสืบไป 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   4   พฤษภาคม   พ.ศ.  2560 
 
 
 

 (ดร. มนตรี  คงเจริญ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 


