
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๕  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 

การศึกษาในป3จจุบันให)ความสําคัญกับการพัฒนาผู)เรียน  โดยยึดผู)เรียนเป7นสําคัญมากข้ึน  มุ!งหวัง 
ให)ผู)เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล!าวคือ ให)เป7นคนดี  คนเก!ง คนมีความสุข  เพ่ือให)นักเรียนโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  เป7นผู)มีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถ 
ในการแก)ป3ญหา  ความสามารถในการใช)ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช)เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค� (รักชาติ  ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝ>เรียนรู)  อยู!อย!างพอเพียง  มุ!งม่ันในการทํางาน   
รักความเป7นไทย  มีจิตสาธารณะ)  สามารถอยู!รวมกับผู)อ่ืนในสังคมได)อย!างมีความสุข  ในฐานะเป7นพลเมือง
ไทยและพลโลก  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด)านคุณภาพผู)เรียน  คือมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ 
ค!านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล)อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร!วมกับผู)อ่ืนได) และมีเจตคติท่ีดีต!ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�   
คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร)างสรรค�  คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน�  มีความรู)และทักษะ 
ท่ีจําเป7นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู)ด)วยตนเอง รักการเรียนรู) และพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง  
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด)านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 

ประพฤติปฏิบัติตนตามค!านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ คือ  มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�  ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส!วนรวม  กตัญGูต!อพ!อแม! ผู)ปกครอง 
ครูบาอาจารย�  ใฝ>หาความรู) หม่ันศึกษาเล!าเรียนท้ังทางตรง และทางอ)อม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต!อผู)อ่ืน เผื่อแผ!และแบ!งป3น  เข)าใจเรียนรู)การเป7นประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป7นประมุขท่ีถูกต)อง  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู)น)อยรู)จักการเคารพผู)ใหญ! 
มีสติรู)ตัว รู)คิด รู)ทํา รู)ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู!หัว  รู)จักดํารงตนอยู!โดยใช) 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู!หัว รู)จักอดออมไว)ใช)เม่ือ 
ยามจําเป7น มีไว)พอกินพอใช) ถ)าเหลือก็แจกจ!ายจําหน!าย และพร)อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร)อม เม่ือ 
มีภูมิคุ)มกันท่ีดี  มีความเข)มแข็งท้ังร!างกาย และจิตใจ ไม!ยอมแพ)ต!ออํานาจฝ>ายตํ่า  หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต!อบาปตามหลักของศาสนา  คํานึงถึงผลประโยชน�ของส!วนรวม และของชาติมากกว!าผลประโยชน�
ของตนเอง 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอแต!งต้ัง
บุคลากรแนบท)ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ป.การศึกษา ๒๕๕๙ 
  



๒ 

คณะกรรมการหัวหนาระดับช้ัน  มีหนาท่ี 
  ๑) ประสานงานผู)เก่ียวข)อง ประชุมชี้แจง ทําความเข)าใจกับคณะกรรมการดําเนินงาน  การแก)ไข
ป3ญหาต!างๆ  ในระดับชั้นของตน 
  ๒) ส!งเสริม  พัฒนา แก)ไขพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให)มีระเบียบวินัย   
และความประพฤติเรียบร)อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๓) ประชุมร!วมกันกับครูประจําชั้นในระดับชั้นอย!างน)อยเดือนละ ๑ ครั้ง  บันทึกหลักฐาน 
การปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนําเสนอ
คณะกรรมการหัวหน)าระดับชั้น 

ครูประจําช้ัน  มีหนาท่ี 
๑) ดานกิจการนักเรียน  การปกครอง  ดําเนินการตามระบบการดูแลช!วยเหลือผู)เรียน  คือ 

๑)  การรู)จักนักเรียนเป7นรายบุคคล  ๒)  การคัดกรองนักเรียน  ๓)  การส!งเสริมนักเรียน  ๔)  การปOองกันและ
แก)ไขป3ญหา  ๕)  การส!งต!อ  และ 

 (๑) พบนักเรียนขณะเข)าแถวทุกวันตามเวลาท่ีกําหนด เพ่ือควบคุมระเบียบแถว ดูแลนักเรียน 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ีมาเรียน ผู)ขาดเรียนจากการเข)าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแต!งกาย ทรงผม 
การร)องเพลงชาติ การสวดมนต� ไหว)พระ การอบรมหน)าแถว การเดินเข)าห)องเรียน 

 (๒) พบนักเรียนในความปกครองของตนเสมอ ติดตามดูแลเพ่ือให)ความใกล)ชิด อบรมสั่งสอน  
สอบถามทุกข�สุขและป3ญหาต!างๆ  ประสานประโยชน�ระหว!างนักเรียนกับโรงเรียน ฟ3งข)อมูลข!าวสาร 
ความเคลื่อนไหว ถ)าจะมีความผิดปกติ ต)องรายงานให)คณะกรรมการหัวหน)าระดับชั้นชั้นทราบทันทีเพ่ือร!วมกัน
หาทางแก)ไข 

 (๓) อบรม "ความรู)และจริยธรรมเพ่ือชีวิต"  หรือ  "ธรรมเพ่ือชีวิต" ประพฤติปฏิบัติตนตามค!านิยม
หลักของคนไทย  ๑๒  ประการ โดยกล!าวย้ําจากการอบรมหน)าเสาธง และติดตามดูแล การประพฤติ ปฏิบัติ
ของนักเรียนให)เป7นผู)มีศีลธรรม จริยธรรม  

 (๔) ควบคุมดูและนักเรียนในชั้นให)ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เก่ียวกับเรื่องความประพฤติ 
การแต!งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให)นักเรียนแก)ไข เม่ือได)รับรายงานว!านักเรียนในชั้น
ผิดพลาด บกพร!อง รวมท้ังดําเนินการเรื่องงานประจําชั้นต!างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม  
เม่ือมีการประชุมนักเรียนต)องช!วยกันควบคุมนักเรียนในการประชุมทุกครั้ง 

 (๕) ประพฤติปฏิบัติตนเป7นตัวอย!างท่ีดีแก!นักเรียนด)านการแต!งกาย ประพฤติ ปฏิบัติท่ี 
เหมาะท่ีควร วางตัวเป7นครูท่ีดีตลอดเวลา เม่ือพบเห็นนักเรียน ประพฤติปฏิบัติไม!ถูกไม!ควร ไม!ว!าจะเป7น
นักเรียนในชั้นหรือไม! ต)องเรียกว!าอบรมว!ากล!าว ถ)ามีความผิดพลาดบกพร!องต)องติดตาม แก)ไข 

 (๖)  ประสานความร!วมมือกับผู)ปกครองและบุคคลในชุมชน กลุ!มบริหารงานต!างๆ  
งานแนะแนว เพ่ือร!วมกันพัฒนาผู)เรียนตามศักยภาพ  และเยี่ยมบ)านนักเรียนอย!างน)อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
โดยเฉพาะรายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง  รับฟ3งป3ญหาต!างๆ  ของนักเรียนอยู!เสมอ เม่ือมีป3ญหานักเรียนท่ีแก)ไขไม!ได) 
ให)รายงานกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน งานแนะแนว หัวหน)าระดับชั้นหรือกลุ!มบริหารงานวิชาการ  แต! 
ถ)าจะมีการลงโทษต)องแจ)งผู)ปกครองให)รู)พฤติกรรมของนักเรียน หรือเชิญมาพบเพ่ือร!วม แก)ไขพฤติกรรม 

 (๗) รายงานผู)บริหาร เม่ือมีเหตุอันจะก!อให)เกิดความเสียหายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
  



 ๓ 

๒) ดานวิชาการ การเรียนการสอน 
 (๑) ติดตามการเรียนการสอน แก)ป3ญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม!ทําการบ)าน ติดตามตรวจตรา

ดูแลการเรียนของนักเรียนโดยใกล)ชิด 
 (๒) จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนให)เรียบร)อย ถกต)องตามระเบียบการวัดผลท่ีโรงเรียน

กําหนด ต)องนําส!งถึงผู)ปกครอง ตามกําหนด เวลา การรายงานถึงผู)ปกครองต)องเน)นเรื่องผลการเรียนการสอน
และรายงานด)านอ่ืนๆ เช!น หน)าท่ีความรับผิดชอบ เวลาว!าง ความเอาใจใส! ในการเรียน ความสัมพันธ�กับครู
และเพ่ือน อุปนิสัย ความประพฤติ ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน สุขภาพ ความคิดริเริ่มสร)างสรรค�  
การใช)จ!าย ฯลฯ 

 (๓) จัดให)มีแฟOมประจําชั้นประจําป. เพ่ือเก็บรวบรวมบันทึกประจําชั้น บันทึกรายการต!างๆ  
เรื่องท่ีโรงเรียนสั่งการ กิจกรรมต!างๆ  ในห)องเรียน บันทึกพฤติกรรมท่ีควรบันทึกและเก็บรวบรวมสําเนา
จดหมาย และตามวันเม่ือนักเรียนหยุดเรียน โดยไม!ทราบสาเหตุ ติดตามสืบสวนนักเรียน ท่ีมาสาย 

๓) ดานบริหารท่ัวไป 
 (๑) ให)คําปรึกษานักเรียนในการจัดกิจกรรมของห)อง เช!น เลือกต้ังหัวหน)า รองหัวหน)า ผู)รักษา

แฟOมบันทึกการสอนประจําชั้น จัดกิจกรรม ต!างๆ และเวรประจําวัน เม่ือจัดเวรแล)วให)เขียนชื่อนักเรียนตาราง
เวรประจําชั้น มอบหัวหน)าห)องและติดผนึก ใส!แฟOม การสอนประจําวัน แต!ละวัน ให)มีหน)าท่ีเวรประจําวัน  
เพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทําเวรประจําวันในคาบสุดท)ายท่ีกําหนด 

 (๒) ตรวจดูแลความสะอาด ความเป7นระเบียบเรียบร)อยของห)องเรียนท่ีตนเข)าสอนทุกชั่วโมงสอน 
โดยเฉพาะชั่วโมงสุดท)าย ต)องดูแล นักเรียนเวรช!วยกันทําความสะอาด 

 (๓) ส!งเสริมผู)ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให)การยกย!องชมเชย เป7นตัวอย!างแก!นักเรียนท่ัวไป  
หาทางกระตุ)น สนับสนุนส!งเสริม ให)นักเรียน มุมานะขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเล!าเรียน ควรทํากราฟ 
สถิติเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในชั้น อธิบายให)นักเรียนทราบ 

 (๔) ติดตามดูแลพัสดุครุภัณฑ�ในห)องเรียนท่ีนักเรียนในชั้นไปเข)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!งขันเพ่ือขอรับทุน สําหรับนักเรียนท่ีมีความประพฤติ 
ปฎิบัติชอบ ช!วยเหลืองานโรงเรียนและสังคมส!วนรวมดี  ผลการเรียนระดับปานกลางจนถึงดีมากโดยร!วม
ประสานงานกับงานแนะแนว. 

๔) อบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/  ค0านิยมหลัก
ของคนไทย  ๑๒  ประการ   และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช0วยเหลือผูเรียน 
  ๕) ดําเนินการตามนโยบายปฏิรปูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  .ในเรื่องการจัดกิจกรรม
แก)ไขป3ญหานักเรียนท่ีอ!านไม!ออกเขียนไม!ได)  ด)วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด)านการอ!าน เขียนและคิดวิเคราะห�  โดยใช)องค�ความรู)จากผลการทดสอบ PISA  
จัดกิจกรรมการเรียนรู)ให)นักเรียนได)ฝYกกระบวนการคิดวิเคราะห�และเรียนรู)ได)ด)วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการ
เรียนรู)  จัดให)นักเรียนได)เพ่ิมพูนการฝYกทักษะการใช)ภาษาต!างประเทศด)านการฟ3ง พูด เช!นภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช)ในกลุ!มอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน)นให)นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป7นไทย 



๔ 

มีจิตสาธารณะเห็นแก!ประโยชน�ส!วนรวมมากกว!าประโยชน�ส!วนตน  รวมถึงเข)าใจหลักการของประชาธิปไตย
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได)อย!างถูกต)อง  เพ่ิมการใช)ข)อสอบแบบเขียนตอบท้ัง 
การเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลาย
ภาค อย!างน)อยร)อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง  และเตรียมความพร)อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  ๓  และ  ๖  การจัดกิจกรรมการเรียนรู) "ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู)" 
 ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๗) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานในช้ันท่ีรับผิดชอบ  สรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานนําเสนอคณะกรรมการหัวหน)าระดับชั้น  อย!างน)อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

ขอให)ครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  หากพบป3ญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให)แจ)งผู)อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางแก)ไข
ป3ญหาต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป7นต)นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจป_`า) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
  



 ๕ 

รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น  (แนบท)ายคําสั่งโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๐๗๓  /  ๒๕๕๙  เรื่อง  แต!งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและ 
ครูประจําชั้น  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๕๙ ลงวันท่ี  ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจป_`า    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู)อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการ    กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให)กิจกรรมดําเนินการ 
เป7นไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการหัวหนาระดับช้ัน  ประกอบดวย 

๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒) นายอมร  สีหาโมก หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๓) นายอรุณ  บุญชู หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ กรรมการ 
๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ กรรมการ 
๕) นางกอบกุล  ใจป_`า หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒ กรรมการ 
๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒ กรรมการ 
๗) นายยุทธศักด์ิ  ศรีกอกมาตย� หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓ กรรมการ 
๘) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓ กรรมการ 
๙) นางประไพ   สุโพธิ์ชัย หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ กรรมการ 
๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ กรรมการ 
๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕ กรรมการ 
๑๒) นายสานิตย�  มหาหิงค� รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕ กรรมการ 
๑๓) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖ กรรมการ 
๑๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล รองหัวหน)าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖ กรรมการ 
๑๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
๑๖) นางสาวเวียงแก)ว  สะอาด ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 



๖ 

๑๗)นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการ 
๑๘) นางบัวลอง  คําบึงกลาง ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๑๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
๒๐) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
๒๑) นางภัทรา  การนา ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการ 
๒๒) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต) ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการ 
๒๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๒๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๒๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
๒๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
๒๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
๒๘) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
๒๙) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการระดับช้ัน  ครูประจําช้ัน  ประกอบดวย 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๑ 

๑) นายอรุณ  บุญชู ครูประจําชั้น ม.๑/๔ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้น ม.๑/๑ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูประจําชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 
๔) Miss  Ling hong Liao ครูประจําชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 
๕) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
๖) นางรัตนา  กนกวงษา ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
๘) นางสาวชนิดาภา โสหา ครูประจําชั้น ม.๑/๔ กรรมการ 
๙) นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการ 
๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้น ม.๑/๖ กรรมการ 
๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูประจําชั้น ม.๑/๖ กรรมการ 
๑๒) นางสาวเวียงแก)ว  สะอาด ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๒ 

๑) นางกอบกุล  ใจป_`า ครูประจําชั้น ม.๒/๑ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครูประจําชั้น ม.๒/๕ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 
๔) นายสมาน  ล้ําลอง ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
๕) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
๖) นางธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการ 
๗) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 



 ๗ 

๘) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 
๙) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 
๑๐)นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๓ 

๑) นายยุทธศักด์ิ  ศรีกอกมาตย� ครูประจําชั้น ม.๓/๖ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๓/๓ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางบัวลอง  คําบึงกลาง ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๕) Miss.Veronica  Nguka ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๖) นางช!อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
๘) นางอุไร  ครองผา ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
๙) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
๑๐) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
๑๑) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
๑๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการ 
๑๓) นายสิทธิศักด์ิ พรมสีแก)ว ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการ 
๑๔) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๔ 

๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครูประจําชั้น ม.๔/๕ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร ครูประจําชั้น ม.๔/๑ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้น ม.๔/๑ กรรมการ 
๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๕) นางพิมผกา  พิมพุฒ ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๖) นายปริญญา  ศรีโบราญ ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๗) นางปาริฉัตร  ไวคํา ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๘) นายอมร  สีหาโมก ครูประจําชั้น ม.๔/๕ กรรมการ 
๙) นายอรณพ  คําแสน ครูประจําชั้น ม.๔/๖ กรรมการ 
๑๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครูประจําชั้น ม.๔/๖ กรรมการ 
๑๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นางภัทรา  การนา ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

  



๘ 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๕ 

๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครูประจําชั้น ม.๕/๕ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้น ม.๕/๔ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครูประจําชั้น ม.๕/๑ กรรมการ 
๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๖) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๗) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๘. Mr.Paschal  Wirdzenyuy Safeh ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครูประจําชั้น ม.๕/๑ กรรมการ 
๑๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต) ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับช้ันและครูประจําช้ันมัธยมศึกษาช้ันป>ท่ี ๖ 

๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครูประจําชั้น ม.๖/๑ หัวหน)าระดับชั้น 
๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครูประจําชั้น ม.๖/๑ รองหัวหน)าระดับชั้น 
๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๖) นายพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๗) นางมลิวัลย� แสนแก)ว ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๘) นายเอกชัย  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๙) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 


