
 
 
 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  240/2565 

เรื่อง  มอบหมายครูดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 
.......................................................................................... 

 ด้วย โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ได้จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษำควำม
สะอำดของอำคำรสถำนที่ อีกทั้งยังเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของนักเรียนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วย 
เพ่ือให้กำรแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ 2546 อ ำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เทอม 2 ปีกำรศึกษำ 
2565  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
นำยพัฒนพงษ์  สีกำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
นำยกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอัมพวัน    ด่วนเดิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
นำยพิเชฎ    บุญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว    มูลทำ  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
นำงวรวรรณ    พิมพ์แสง หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสโรชินทร์   ประสมศรี หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 
นำยชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  กรรมกำร 
นำยฉลวย    ลิ้นจี่  หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ อ ำนวย ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

สนับสนุนส่งเสริมแก้ไขปัญหำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 

 

 

 

/เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ….. 

 

 



 
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.1 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 
ม.1/1 542 นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง นางรวีวรรณ  สุขรอด 

ม.1/2 543 นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่่า นางจิดาภา  เข็มพล 

ม.1/3 544 นางสาวณัฐสุดา  นงค์แย้ม นายธรรมปพน  บัวเขียว 

ม.1/4 545 นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล นายมนตรี ขอบุญ 

ม.1/5 546 นางสาววิจิตรา  ฉลวย นางสาวจารุพร  สวนปลิก 

ม.1/6 547 นางสาวสุพัตตรา  หลักค่า   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว   

ม.1/7 548 นางสุภัทรา  พุทธกรณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก 

 
เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.2 

 
เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.3 

 
 
 

 
/เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ.... 

 
 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 
ม.2/1 541 นางสาวนงนุช  แสงทอง นายภูวิศ  ครุฑหลวง 

ม.2/2 531 นำงฐิติพร  เทียนศรี นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูล 
ม.2/3 532 นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี นายอธิพันธ์  ชัยศรี 

ม.2/4 533 นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ นายณัฐวุฒิ  นุชเปรม 

ม.2/5 534 นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ 

ม.2/6 535 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน 

ม.2/7 536 นางสาวสุภาพร  ปัญญา นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 
ม.3/1 421 นางสาวนภาศรี  สงสัย นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง 

ม.3/2 422 นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 

ม.3/3 423 นางสาวไพลิน  นวลหงษ์ นายวัชรกฤษณ์  อินมี      นายศศิพงศ์  วรรณา 

ม.3/4 424 นางรมณีย์  สร้อยสน นายชัชวาลย์  กันเพชร 

ม.3/5 425 นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ 

ม.3/6 426 นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์ 

ม.3/7 427 นางชุติมา  สวนปลิก นายบุญฤทธิ์  อยู่คร 



 
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.4 

 
เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.5 

 
เขตพื้นที่รับผิดชอบครูที่ปรึกษา ม.6 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 

ม.6/1 642 
นายประจวบ  ชูเชิด  
นางสาวสิริอมร  หวลหอม 

นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 

ม.6/2 643 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต 
นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  
Mr. Moamen Mohamed    Sayed Abdelhalim 

ม.6/3 644 นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี นางมารศรี  ลิ้นจี่  
ม.6/4 645 นางวิไลพร  ฝั้นสกุล นายฉลวย  ลิ้นจี ่

ม.6/5 635 นายสมบัติ  ประจุ นางสาวปาริชาติ  กุศล 

ม.6/6 634 นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ นางมัลลิกา  อรัญศรี 

 
 
 

/มีหน้ำที่… 
 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 

ม.4/1 437 

นางสาวประนอม  ม่วงงาม 
Miss Arrianne Mae Bandiola 
Barcelona 

นายไตรรงค์  กล่่าบุตร 

ม.4/2 436 นางบังอร  อ่วมแก้ว นายเชษฐา  เพชรคง 

ม.4/3 435 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง นางนิตยา  มั่งมี 

ม.4/4 434 นายพงศกร  ยืนยง นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 

ม.4/5 433 นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี 

ม.4/6 432 
นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร 
นางประภาศรี จันโททัย 

นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง 

ชั้น ห้องเรียน ก ากับดูแลห้องเรียน ก ากับดูแลพื้นที่ 
ม.5/1 633 นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์ นายวันโชค  ขวัญเมือง 

ม.5/2 632 นางสาวสายบัว  มูลทา นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 

ม.5/3 622 นางสาวนฤมล  สุดเงิน นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย 

ม.5/4 623 นางล่าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล นางรุจิรา  คลังคง 

ม.5/5 624 นางสาวชารดา  บริสุทธิ์ นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง 

ม.5/6 625 นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน นางสาวกนกรัตน์  บุญคง 



 
 

มีหน้าที่ 
ห้องเรียน   

1. ดูแล รักษำและรับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของทำงรำชกำรภำยในห้อง  
2. ดูแล รักษำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำภำยในห้อง ให้ปิดสวิตซ์หรือเบรคเกอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งำน 
3. ควบคุมก ำกับและติดตำม ดูแลให้นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนช่วยท ำควำมสะอำด เก็บกวำด เช็ดถู 

และน ำถังขยะไปเททิ้งให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งก่อนเข้ำเรียนและหลังเลิกเรียนในทุกวัน  
และให้ปิดไฟปิดหน้ำต่ำง – ประตู ทุกครั้งในคำบสุดท้ำยของกำรใช้ห้อง 
 
เขตพื้นที่รับผิดชอบ  

1. ควบคุมก ำกับและติดตำม ดูแลให้นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนช่วยท ำควำมสะอำด เก็บกวำดและ
ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ในช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรียนในทุกวัน 

2. ดูและวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ดูแลห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม

ก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ เสียสละ สำมัคคี เพื่อให้กำรรับผิดชอบห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนบรรลุ
ตำมจุดมุ่งหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป และกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมิน
ประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

 
    สั่ง  ณ  วันที่  27  ตุลำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
        

                                                    ( นายพัฒนพงษ์   สีกา ) 
                                            ผู้อ่านวยการโรงเรียนศรีส่าโรงชนูปถัมภ์ 

 


