คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต!งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าที่หัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อให)นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม เป3นผู)มีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก)ป6ญหา ความสามารถในการใช)ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช)เทคโนโลยี มีคุณลักษณะสามารถอยู!ร!วมกับผู)อื่นในสังคมได)อย!างมีความสุข ในฐานะ
เป3นพลเมืองไทยและพลโลก ในเรื่อง รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ>เรียนรู) อยู!อย!าง
พอเพียง มุ!งมั่นในการทํางาน รักความเป3นไทย มีจิตสาธารณะ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ด)านคุณภาพผู)เรียน คือมีคุณธรรม จริยธรรม และค!านิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดล)อม มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร!วมกับผู)อื่นได) และมีเจตคติที่ดี
ต!ออาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสร)างสรรค
คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน มีความรู)และทักษะที่จําเป3นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู)
ด)วยตนเอง รักการเรียนรู) และพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด)านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอ
แต!งตั้งบุคลากรแนบท)ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน)าที่หัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น ป.การศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการระดับชั้น มีหนาที่
๑) กํากับดูแล และแก)ไขพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ให)มีระเบียบวินัย และ
ความประพฤติเรียบร)อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๒) ประสานงานผู)ปกครองนักเรียนร!วมกับครูประจําชั้น ในการแก)ไขป6ญหาต!างๆ
๓) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ครูประจําชั้น มีหนาที่
๑) ดานกิจการนักเรียน การปกครอง ดําเนินการตามระบบการดูแลช!วยเหลือผู)เรียน คือ
๑) การรู)จักนักเรียนเป3นรายบุคคล ๒) การคัดกรองนักเรียน ๓) การส!งเสริมนักเรียน ๔) การปMองกัน
และแก)ไขป6ญหา ๕) การส!งต!อ และ

๒
(๑) พบนักเรียนขณะเข)าแถวทุกวันตามเวลาที่กําหนด เพื่อควบคุมระเบียบแถว ดูแลนักเรียน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มาเรียน ผู)ขาดเรียนจากการเข)าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแต!งกาย
ทรงผม การร)องเพลงชาติ การสวดมนต ไหว)พระ การอบรมหน)าแถว การเดินเข)าห)องเรียน
(๒) พบนักเรียนในความปกครองของตนเสมอ ติดตามดูแลเพื่อให)ความใกล)ชิด อบรมสั่งสอน
ไต!ถามทุกขสุขและป6ญหาต!างๆ ประสานประโยชนระหว!างนักเรียนกับโรงเรียน สดับฟ6งข!าวคราว
ความเคลื่อนไหว ถ)าจะมีความผิดปกติ ต)องรายงานให)คณะกรรมการระดับชั้นทราบทันทีเพื่อร!วมกัน
หาทางแก)ไข
(๓) อบรม "ความรู)และจริยธรรมเพื่อชีวิต" หรือ "ธรรมเพื่อชีวิต" โดยกล!าวย้ําจากการอบรม
หน)าเสาธง และติดตามดูแล การประพฤติ ปฏิบัติของนักเรียนให)เป3นผู)มีศีลธรรม จริยธรรม
(๔) ควบคุมดูและนักเรียนในชั้นให)ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่อง
ความประพฤติ การแต!งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให)นักเรียนแก)ไข เมื่อได)รับรายงาน
ว!านักเรียนในชั้นผิดพลาด บกพร!อง รวมทั้งดําเนินการเรื่องงานประจําชั้นต!างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มี
กิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต)องช!วยกันควบคุมนักเรียนในการประชุมทุกครั้ง
(๕) ประพฤติปฏิบัติตนเป3นตัวอย!างที่ดีแก!นักเรียนด)านการแต!งกาย ประพฤติ ปฏิบัติที่
เหมาะที่ควร วางตัวเป3นครูที่ดีตลอดเวลา เมื่อพบเห็นนักเรียน ประพฤติปฏิบัติไม!ถูกไม!ควร ไม!ว!าจะเป3น
นักเรียนในชั้นหรือไม! ต)องเรียกว!าอบรมว!ากล!าว ถ)ามีความผิดพลาดบกพร!องต)องติดตาม แก)ไข
(๖) ประสานความร!วมมือกับผู)ปกครองและบุคคลในชุมชน กลุ!มบริหารงานต!างๆ
งานแนะแนว เพื่อร!วมกันพัฒนาผู)เรียนตามศักยภาพ และเยี่ยมบ)านนักเรียนอย!างน)อยภาคเรียนละ ๑
ครั้งโดยเฉพาะรายที่มีป6ญหา เพื่อความราบรื่น เรียบร)อยทุกฝ>าย สดับฟ6งป6ญหาต!างๆของนักเรียนอยู!เสมอ
เมื่อมีป6ญหานักเรียนที่แก)ไขไม!ได) ให)รายงานกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน งานแนะแนว หัวหน)าระดับ
หรือกลุ!มบริหารงานวิชาการ แต!ถ)าจะมีการลงโทษต)องแจ)งผู)ปกครองให)รู)พฤติกรรมของนักเรียน หรือ
เชิญมาพบเพื่อร!วม แก)ไขพฤติกรรม
(๗) รายงานผู)บริหาร เมื่อมีเหตุอันจะก!อให)เกิดความเสียหายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๒) ดานวิชาการ การเรียนการสอน
(๑) ติดตามการเรียนการสอน แก)ป6ญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม!ทําการบ)าน ติดตามตรวจ
ตราดูแลการเรียนของนักเรียนโดยใกล)ชิด
(๒) จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนให)เรียบร)อย ถกต)องตามระเบียบการวัดผล
ที่โรงเรียนกําหนด ต)องนําส!งถึงผู)ปกครอง ตามกําหนด เวลา การรายงานถึงผู)ปกครองต)องเน)นเรื่อง
ผลการเรียนการสอนและรายงานด)านอื่นๆ เช!น หน)าที่ความรับผิดชอบ เวลาว!าง ความเอาใจใส!
ในการเรียน ความสัมพันธกับครูและเพื่อน อุปนิสัย ความประพฤติ ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
สุขภาพ ความคิดริเริ่มสร)างสรรค การใช)จ!าย ฯลฯ
(๓) จัดให)มีแฟMมประจําชั้นประจําป. เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประจําชั้น บันทึกรายการต!างๆ
เรื่องที่โรงเรียนสั่งการ กิจกรรมต!างๆ ในห)องเรียน บันทึกพฤติกรรมที่ควรบันทึกและเก็บรวบรวมสําเนา
จดหมาย และตามวันเมื่อนักเรียนหยุดเรียน โดยไม!ทราบสาเหตุ ติดตามสืบสวนนักเรียน ที่มาสาย

๓
๓) ดานบริหารทั่วไป
(๑) ให)คําปรึกษานักเรียนในการจัดกิจกรรมของห)อง เช!น เลือกตั้งหัวหน)า รองหัวหน)า
ผู)รักษาแฟMมบันทึกการสอนประจําชั้น จัดกิจกรรม ต!างๆ และเวรประจําวัน เมื่อจัดเวรแล)วให)เขียนชื่อ
นักเรียนลงตารางเวรประจําชั้น มอบหัวหน)าห)องและติดผนึก ใส!แฟMม การสอนประจําวัน แต!ละวัน ให)มี
หน)าที่เวรประจําวัน เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทําเวรประจําวันในคาบสุดท)ายที่กําหนด
(๒) ตรวจดูแลความสะอาด ความเป3นระเบียบเรียบร)อยของห)องเรียนที่ตนเข)าสอน
ทุกชั่วโมงสอน โดยเฉพาะชั่วโมงสุดท)าย ต)องดูแล นักเรียนเวรช!วยกันทําความสะอาด
(๓) ส!งเสริมผู)ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให)การยกย!องชมเชย เป3นตัวอย!างแก!นักเรียนทั่วไป
หาทางกระตุ)น สนับสนุนส!งเสริม ให)นักเรียน มุมานะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล!าเรียน ควรทํากราฟ
สถิติเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในชั้น อธิบายให)นักเรียนทราบ
(๔) ติดตามดูแลพัสดุครุภัณฑในห)องเรียนที่นักเรียนในชั้นไปเข)าเรียน ถ)าเกิดเสียหาย
โดยเหตุอันไม!สมควร ผู)ทําต)องชดใช) ค!าเสียหายให)โรงเรียน
(๕) ติดตามดูแลนักเรียนด)านกิจกรรมนักเรียน เช!น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือชุมนม
วิชาการต!างๆ ช!วยส!งเสริมให)นักเรียนได)ร!วม กิจกรรมไปอยู!ค!ายพักแรม การไปทัศนศึกษา การแสดง
ผลงานในการจัดนิทรรศการ การร!วมกุศลต!างๆ
(๖) จัดหาทุนหรือจัดส!งนักเรียนเข)าแข!งขันเพื่อขอรับทุน สําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติ
ปฎิบัติชอบ ช!วยเหลืองานโรงเรียนและสังคมส!วนรวมดี ผลการเรียนระดับปานกลางจนถึงดีมากโดยร!วม
ประสานงานกับงานแนะแนว.
๔) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค/ และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช2วยเหลือผูเรียน
๕. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาจีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๘
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก)ไขป6ญหานักเรียนที่อ!านไม!ออกเขียนไม!ได) ด)วย
วิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอน จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด)านการอ!าน เขียน
และคิดวิเคราะห โดยใช)องคความรู)จากผลการทดสอบ PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู)ให)นักเรียนได)ฝXก
กระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรู)ได)ด)วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู) จัดให)นักเรียนได)เพิ่มพูน
การฝXกทักษะการใช)ภาษาต!างประเทศด)านการฟ6ง พูด เช!นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช)ในกลุ!ม
อาเซียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน)นให)นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป3นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!
ประโยชนส!วนรวมมากกว!าประโยชนส!วนตน รวมถึงเข)าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได)อย!างถูกต)อง เพิ่มการใช)ข)อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบ
แบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค
อย!างน)อยร)อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง และเตรียมความพร)อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๓ และ ๖
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได)รับมอบหมาย

๔
ขอให)ครูและบุคลากรที่ได)รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน)าที่ที่ได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน)าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให)เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบป6ญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด ให)แจ)งผู)อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก)ไขป6ญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจป_`า)
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๕
รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าที่หัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น (แนบท)ายคําสั่งโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต!งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าที่หัวหน)าระดับชั้นและ
ครูประจําชั้น ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะกรรมการอํานวยการ
๑).
๒)
๓).
๔).
๕).
๖).

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม
ที่ปรึกษา
นายบวร ใจป_`า
ผู)อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายสถิต แสนลุน รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางไพรจิตร แก)วศิริ รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน)าที่รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน)าที่รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายประเสริฐ ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยบรรลุวัตถุประสงค
คณะกรรมการหัวหนาระดับชั้น
๑) นางไพรจิตร แก)วศิริ
รองผู)อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๓ รองประธานกรรมการ
๓) นางกอบกุล ใจป_`า
หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑ กรรมการ
๔) นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๒ กรรมการ
๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๔ กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๕ กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ กรรมการ
๘) นายสานิตย มหาหิงค
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๙) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการ
๑๐)นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครูประจําชั้น ม.๒/๓
กรรมการ
๑๑)นางจุฑารัตน สมมาตย
ครูประจําชั้น ม.๖/๑
กรรมการ
๑๒)นางเนตรนภา คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๓/๔
กรรมการ
๑๓)นายคมสัน สอโส
ครูประจําชั้น ม.๑/๓
กรรมการ
๑๔)นายเชฐกร ประชาโรจน
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ
๑๕)นางรดาวัลย น)อยเสนา
ครูประจําชั้น ม.๖/๓
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ
คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๑
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นางกอบกุล ใจป_`า
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
นายสมาน ล้ําลอง
นางฐิติวรรณ สารพิมพ
นางธิดารัตน วงษคําจันทร
นายคมสัน สอโส

ครูประจําชั้น ม.๑/๑
ครูประจําชั้น ม.๑/๑
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
ครูประจําชั้น ม.๑/๓
ครูประจําชั้น ม.๑/๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖
๗) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๑/๔
๘) นางเมวดี สุรนันท
ครูประจําชั้น ม.๑/๔
๙) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครูประจําชั้น ม.๑/๕
๑๐)นางสาวพิชญากร แก)วพิลา ครูประจําชั้น ม.๑/๕

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๒
๑) นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย ครูประจําชั้น ม.๒/๖
๒) นางบัวลอง คําบึงกลาง
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
๓) นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
๔) Mrs.Mbinkar Regina
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
๕) นางช!อผกา พิศพล
ครูประจําชั้น ม.๒/๒
๖) นางอรทัย วงศสถิตย
ครูประจําชั้น ม.๒/๒
๗) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครูประจําชั้น ม.๒/๓
๘) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๒/๓
๙) นางอุไร ครองผา
ครูประจําชั้น ม.๒/๔
๑๐)นางกานติมา มุลทากุล
ครูประจําชั้น ม.๒/๔
๑๑)นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูประจําชั้น ม.๒/๕
๑๒)นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญครูประจําชั้น ม.๒/๕
๑๓)นางสาวเพ็ญนภา สีกุกอง ครูประจําชั้น ม.๒/๖

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๓
๑) นายอมร สีหาโมก
๒) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๓) นางเอื้อมอัฐธิชา บํารุงดวงดี
๔) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
๕) นายอรุญ บุญชู
๖) นางสาวชนิดาภา โสหา
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๘) นายปริญญา ศรีโบราณ
๙) นางเนตรนภา คลังกลาง
๑๐)นางสาวสุวิมล โคกคาน
๑๑)นางปาริฉัตร ไวคํา

ครูประจําชั้น ม.๓/๔
ครูประจําชั้น ม.๓/๖
ครูประจําชั้น ม.๓/๑
ครูประจําชั้น ม.๓/๑
ครูประจําชั้น ม.๓/๒
ครูประจําชั้น ม.๓/๒
ครูประจําชั้น ม.๓/๓
ครูประจําชั้น ม.๓/๓
ครูประจําชั้น ม.๓/๔
ครูประจําชั้น ม.๓/๕
ครูประจําชั้น ม.๓/๖

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๔
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นายสานิตย มหาหิงค
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นายเชฐกร ประชาโรจน
นางสาวศศิกานต ยามสุข

ครูประจําชั้น ม.๔/๕
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
ครูประจําชั้น ม.๔/๑
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
ครูประจําชั้น ม.๔/๒

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗
๖) นายอุดม พิมพเทศ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
๘) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต)
๙) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๑๐)นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

ครูประจําชั้น ม.๔/๓
ครูประจําชั้น ม.๔/๓
ครูประจําชั้น ม.๔/๕
ครูประจําชั้น ม.๔/๑
ครูประจําชั้น ม.๔/๔

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๕
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ครูประจําชั้น ม.๕/๑
นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครูประจําชั้น ม.๕/๑
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครูประจําชั้น ม.๕/๒
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๕/๒
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๕/๓
นางพัชนียา ขจรบุรี
ครูประจําชั้น ม.๕/๓
นายพรพิชิต ทิทา
ครูประจําชั้น ม.๕/๔
นางสาวพัทจารี เทียบแสน ครูประจําชั้น ม.๕/๕
นางสาวปlยวรรณ สุโพธิ์ชัย ครูประจําชั้น ม.๕/๕

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการระดับชั้นและครูประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นป9ที่ ๖
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายอรณพ คําแสน
นางจุฑารัตน สมมาตย
นางภัทราภรณ ลิมปmนิศากร
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
นายประจักษ ศรีภูธร
นางวิลาสินี พรรคพิง
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
นางสาวเวียงแก)ว สะอาด
นางรดาวัลย น)อยเสนา

ครูประจําชั้น ม.๖/๕
ครูประจําชั้น ม.๖/๑
ครูประจําชั้น ม.๖/๑
ครูประจําชั้น ม.๖/๒
ครูประจําชั้น ม.๖/๒
ครูประจําชั้น ม.๖/๔
ครูประจําชั้น ม.๖/๕
ครูประจําชั้น ม.๖/๓
ครูประจําชั้น ม.๖/๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

