
 
 

 
ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่ 228/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับชั้นเรียน  ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2565 

------------------------------------------------- 
      ด้วย โรงเรียนก ำหนดเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 นี้ เพ่ือให้
กำรควบคุม ดูแลนักเรียนของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ บังเกิด
ประสิทธิผลอย่ำงแท้จริงต่อนักเรียนและโรงเรียน  จึงอำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมใน
มำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ 2546 อ ำนำจตำมมำตรำ 27 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และอำศัยอ ำนำจตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับชั้นเรียน  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
  1. นำยพัฒนพงษ์    สีกำ   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวอัมพวัน    ด่วนเดิน   กรรมกำร 
 4. นำยพิเชฎ     บุญญำ   กรรมกำร 
 5. นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมกำร 
 6. นำงสำวสำยบัว    มูลทำ   กรรมกำร 
 7. นำงวรวรรณ     พิมพ์แสง  กรรมกำร 
 8. นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี  กรรมกำร 

  9. นำยชัยรัตน์     สังข์สีแก้ว  กรรมกำร 
  10. นำยฉลวย     ลิ้นจี่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ อ ำนวยกำร  ก ำกับ  ติดตำม นิเทศ ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูและให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้กำร
ท ำงำนในระดับชั้นเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  

1.  นำยมนตรี    ขอบุญ   หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงสำวสุภำวิณี    รอดฉ่ ำ   รองหัวหน้ำระดับชั้น 

 3.  นำงรวีวรรณ    สุขรอด   กรรมกำร   
 4.  นำงสำวสุพรรษำ     แจ้งแก้ว   กรรมกำร 

 /5.  นำงสำววิจิตรำ   ฉลวย… 
 



 
 

 5.  นำงสำววิจิตรำ     ฉลวย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวกนต์รพี    เพ่ิมพูล   กรรมกำร  
 7.  นำงสุภัทรำ     พุทธกรณ์  กรรมกำร  
 8.   นำงสำวจำรุพร    สวนปลิก  กรรมกำร 
 9.   นำงจิดำภำ     เข็มพล   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสุพัตตรำ    หลักค ำ   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวณัฐสุดำ    นงค์แย้ม  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมปพน    บัวเขียว   กรรมกำร 
 13. ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก   กรรมกำร 
 14.  นำงสำวเนำวรัตน์    โต๊ะเครื่อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  
1.  นำยชัยรัตน์     สังข์สีแก้ว  หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงอรุญ ปวีร์   สิทธิปกร           รองหัวหน้ำระดับชั้น       

 3.  นำงสำววันเพ็ญ    เพ็ชรมี   กรรมกำร 
 4.  นำงสำวพัทธนันท์    สวัสด ี   กรรมกำร 
 5.  นำงสำวนงนุช    แสงทอง   กรรมกำร 
 6.  นำยรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมกำร  
 7.  นำงสำวฐิตินำฏ    ปันโงน   กรรมกำร 
 8.  นำยอธิพันธ์     ชัยศรี   กรรมกำร 
 9   นำงฐิติพร     เทียนศรี    กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสุภำพร    ปัญญำ   กรรมกำร 
 11. นำงสำวจันท์ปภำ    เพ่ิมพูล   กรรมกำร 

 12.  นำยภูวิศ     ครุฑหลวง  กรรมกำร 
 13.  นำยณัฐวุฒิ    นุชเปรม   กรรมกำร 
 14.  นำงสำวรัตมณี    อุ่มโอรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
1.  นำงสำวบุษรำภรณ์    โพธิ์ทอง   หัวหน้ำระดับชั้น 

 2.  นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร               รองหัวหน้ำระดับชั้น                                                                                          
  3.  นำงกัณฐ์ลดำ    แสงศิลป์  กรรมกำร 

 4.  นำงสำวไพลิน    นวลหงษ์  กรรมกำร  
 5.  นำยชัชวำลย ์   กันเพชร   กรรมกำร 
 6.  นำงชุติมำ     สวนปลิก  กรรมกำร    

7.  นำยวัชรกฤษณ์    อินมี   กรรมกำร  
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 /9.  นำงสำวนภำศรี… 



 
 

9.  นำงสำวนภำศรี    สงสัย   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวกนกวรรณ    ทวิตชำติ   กรรมกำร 
 11.  นำงรมณีย์   สร้อยสน  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมรัตน์    เขำเหิน   กรรมกำร 
 13.  นำงสำวชไมพร    ศรศักดิ์   กรรมกำร 
 14. นำยศศิพงศ์   วรรณำ   กรรมกำร 
 15.  นำงสำวพรวนทอง    ลำดปะละ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
1.  นำงสำวสุธำทิพย์    พูลเลิศ   หัวหน้ำระดับชั้น                                                                                                     

            2.  นำยไตรรงค์     กล่ ำบุตร   รองหัวหน้ำระดับชั้น  
 3.  นำงสำวกฤษณ์พร    อุตมะ   กรรมกำร 
 4.  นำงวรวรรณ     พิมพ์แสง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำววัชรียำ    จันทร์เกษร  กรรมกำร 
 6.  นำงบังอร     อ่วมแก้ว   กรรมกำร 
 7.  นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี    กรรมกำร 
 8.  นำยเชษฐำ     เพชรคง   กรรมกำร  
 9.  นำงนิตยำ     มั่งมี   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวประนอม    ม่วงงำม   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวภัทรสุดำ    เนียมดวง  กรรมกำร 
 12. นำงประภำศรี  จันโททัย  กรรมกำร 
 13. Miss Arrianne Mae  Bandiola Barcelona กรรมกำร 

 14.  นำยพงศกร    ยืนยง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
 1.  นำงกฤตยำ     จ้อยสูงเนิน  หัวหน้ำระดับชั้น 
 2.  นำงสำวนฤมล    สุดเงิน   รองหัวหน้ำระดับชั้น 
 3.  นำยวันโชค     ขวัญเมือง  กรรมกำร 
 4.  นำงสุรินทร์พร    มีหินกอง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำวกมลลักษณ์    ชิงชัย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวสำยบัว    มูลทำ   กรรมกำร   
 7.  นำงรุจิรำ     คลังคง   กรรมกำร 
 8.  นำงสำวกนกรัตน์    บุญคง   กรรมกำร  
  9.  นำงสำวกำนต์กนิษฐ์    ส้มเพ็ชร์   กรรมกำร 
          10.  นำงล ำจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมกำร 

 /11.  นำงสำวสมสมร...   



 
 

11.  นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมกำร 
 12.  นำงสำวชำรดำ    บริสุทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
1.  นำงสำวกรรณิกำร์    หมูปิน   หัวหน้ำระดับชั้น 
2.  นำงสำวสิริอมร    หวลหอม  รองหัวหน้ำระดับชั้น 
3.  นำงสำวเรวดี    เพ็ญศรี   กรรมกำร 

 4.  นำยประจวบ    ชูเชิด   กรรมกำร 
 5.  นำงมัลลิกำ     อรัญศรี   กรรมกำร 
 6.  นำงสุพิชฌำย์    นวรัตนำรมย์  กรรมกำร 

7.  นำงสำวปิญำณี    บูรณะชำต  กรรมกำร 
 8.  นำงมำรศรี     ลิ้นจี่   กรรมกำร 
 9.  นำงวิไลพร     ฝั้นสกุล    กรรมกำร 
 10.  นำยฉลวย     ลิ้นจี่   กรรมกำร 
 11.  นำยสมบัติ     ประจุ   กรรมกำร 

12.  นำงสำวจินตนำ    อ่ิมพิทักษ์  กรรมกำร 
13. Mr. Moamen Mohamed    Sayed  Abdelhalim     กรรมกำร 

 14.  นำงสำวปำริชำติ    กุศล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที่   1. ก ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ค ำปรึกษำนักเรียนในระดับชั้น ให้ประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
       ของโรงเรียน  

   2. รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินจำกคณะกรรมกำรระดับชั้นเรียน  หรือผู้ที่โรงเรียน 
       มอบหมำย 

   3. ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อกำรดูแล
นักเรียนของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ สืบไป และกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

     สั่ง  ณ  วันที่  25  ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 

            

 

                            (นำยพัฒนพงษ์  สีกำ) 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 


