
           

 
ค าสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ที ่ 111 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น 

 
ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ก าหนดให้มีหัวหน้าระดับชั้น  รองหัวหน้าระดับชั้น และคณะกรรมการระดับชั้น  

เพ่ือให้การปกครองก ากับดูแล ควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนระดับต่าง ๆ และการประสานงานในระหว่าง
ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่ างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  

1. นายประทิน เหลืองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
2. นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล รองกรรมการ 
3. นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
4. นางสาวณัฎฐ์ธนัน ร าเจริญ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
5. นายสมชาย ศรีฉ่ าพันธ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  มหีน้าที่  จัดการด าเนินการให้มีครูที่ปรึกษานักเรียนและพัฒนานักเรียนเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย มีคุณภาพตามเป้าหมาย รวมทั้งแก้ปัญหาส าคัญ ในการจัดการตามภาระที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย ศรีฉ่ าพันธ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธาน 
2. นางสาวภัคธีมา แก้วยม ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธาน 
3. นางค าพัน หินแก้ว ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง ครชู านาญการ กรรมการ 
5. นางเยาวลักษณ์ สามา ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

3. หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น มีหน้าที ่ 
1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารโรงเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุม ป้องกัน ดูแล ความประพฤติของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง

และกฎระเบียบของโรงเรียน  
3. ควบคุม ดูแล เป็นที่ปรึกษาของนักเรียน และครูที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ของระดับชั้น 

และของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
4. ให้ก ารอบรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนในระดับชั้น  
5. วิเคราะห์ข้อมูล น าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในระดับชั้น  
6. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เครือขา่ยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภานักเรียน  
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7. ตรวจสอบเอกสารชั้นเรียน เอกสารโครงการและเอกสารอ่ืนๆ ก่อนน าส่งฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

8. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระดับชั้น  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรองหัวหน้าระดับชั้น  
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าระดับชั้นในกรณีท่ีหัวหน้าระดับชั้น หรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานศึกษา  
2. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นในการด าเนินการกิจกรรมตา่ง 

ๆ ของระดับชั้นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

1. นางสาวนวลลออ น้อยกรม ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าระดับ 
2. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ ์ ครชู านาญการพิเศษ รองหัวหน้าระดับ 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นางค าพรอย 
นางวรากร 
นายสมภพ 
นางสุกัญญา 
นางสาวสิฏฐารัตน ์
นางสาวรัตน์ฐนันท์ 
นางอภิญญา 

สุวรรณรอ 
น่วมถนอม 
บุญเที่ยงตรง 
จุมพรม 
ขันทอง 
มีชาญเชี่ยว 
พรมรักษา 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการ 
ครชู านาญการ 
คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 

นางสาวทิพวรรณ 
นางสาววันวิสา 
นางสาวพัชรีพร 
นายรัฐพงศ์ 
นายวโรดม 
นางสาวณัฐธิมล 

เพชรกันหา 
แก้วปู่ 
ดวงคมทา 
คงปรางดี 
กางสันเทียะ 
ชอบเลี้ยงสัตว์ 

พนักงานราชการ 
นศป. 
นศป. 
นศป. 
นศป. 
นศป. 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

16. นางสาววิริญญา ฝางแก้ว ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

1. นายสถิตย์ ชมชื่น ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ 
2. นางวิริยา รินลา ครู  รองหัวหน้าระดับ 
3. 
4. 
5. 
6. 

นางสาวพรทิพย์ 
นางสาวปิยะพร 
นางนวลนุช 
นางสุมาลี 

อ่อนท้วม 
ยะตัน 
จันทรพิทักษ์ 
ด ารงพันธ์ 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

7. นางสุภาพ สีไพสน ครูช านาญการ กรรมการ 
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8. 
9. 

นายพงษ์สิทธิ์ 
นายไพโรจน์ 

ศิริพัฒน์ 
ผิวเณร 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ ครชู านาญการ กรรมการ 
11. นายปิยะพงษ์ เอมรุญ คร ู กรรมการ 
12. 
13. 
14. 
15. 

นายสุรัตน์ 
นางสาวทิพย์สุดา 
นายธนะศักดิ์ 
นางสาวแพรพลอย 

แซงศรีนวล 
อุดอ้าย 
สุขี 
กลั้นกลางดอน 

ครูผู้ช่วย 
นศป. 
นศป. 
นศป. 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

16. นางไอลดา เลิกนอก ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     

3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
1. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว ครชู านาญการ หัวหน้าระดับ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นางรวีวรรณ 
นางผุสดี 
นางพชรมน 
นางจุฑาภัทร 
นายสุทธิกาญจน์ 
นางปิยกมล 
นายนคร 

โชคชัยชีวากร 
กินขุนทด 
รัตนมณี 
ปะเมโท 
แหวนหล่อ 
กงจีน 
กงจีน 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการ 
ครชู านาญการ 
ครชู านาญการ 

รองหัวหน้าระดับ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

นางสาวรัตนา 
นายชาญณรงค์ 
นางกชณิภา 
นายประภาศ 
นางสาวณัฐริกา 

ศุขกลิ่น 
บุญจิตร 
สินทรัพย์ 
เพ็งลาด 
ผมงาม 

ครชู านาญการ 
คร ู
ครูอัตราจ้าง 
นศป. 
นศป. 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

14. นางสุจิตรา จันกวด ครู  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสุนันทา ปิ่นแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     

3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญ ครูช านาญการ  หัวหน้าระดับ 
2. นายสมาน ทวีผล คร ู  รองหัวหน้าระดับ 
3. 
4. 
5. 

นางนุชนารถ 
นางลดาวัลย์ 
นายสมชัย 

ธ ารงศิริ 
ใจเพชร 
เต็งวงศ์เดิม 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
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6. 
7. 
8. 

นางปคุณาณัช 
นางสาธร 
นางสาวอนุช 

ทองแจ่ม 
ธูปพุฒซา 
มนตรี 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการพิเศษ 
ครูผู้ทรงคุณค่า 

 กรรมการ 
   กรรมการ 

 กรรมการ 
9. นางสาวมะลิ ทุยไธสง ครชู านาญการ  กรรมการ 
10. นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี ครชู านาญการ  กรรมการ 
11. นางเยาวลักษณ์ สามา ครชู านาญการ  กรรมการ 
12. 
13. 

นางกนกนิษฐ์ 
นายชัชวานนท์ 

ยูงทอง 
สงคราม 

ครชู านาญการ 
คร ู 

 กรรมการ 
 กรรมการ 

14. นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย คร ู  กรรมการ 
15. นางสาวปนัดดา กองมนต์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์ ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     

3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
1. 
2. 

นางสาวสมรัศมิ์ 
นางอรพิมพ์ 

สายทอง 
พรหมชุลี 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ  

หัวหน้าระดับ 
รองหัวหน้าระดับ 

3. นางณอริญ แหวนหล่อ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางนิรามัย โยชุ่ม ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์ หินแก้ว ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายณัฐกานต์ เพชรนิล ครชู านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวภัคธีมา แก้วยม ครชู านาญการ กรรมการ 
8. นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อ ครชู านาญการ กรรมการ 
9. นางวนัสยา ยิ้มน้อย ครชู านาญการ กรรมการ 
10. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย คร ู กรรมการ 
11. นายต่อลาภ ส าเภา คร ู กรรมการ 
12. นายธมกร ยาหลง ครู  กรรมการ 
13. 
14. 

นางสุภัสสร 
นายรัฐภูมิ 

กันโรคา 
เอ่ียมรอด 

ครผูู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

15. 
16. 

นางสาวจิตรา 
นางสาวกาญจนา 

กองสง 
บุญบ ารุง 

นศป. 
นศป. 

กรรมการ 
กรรมการ 

17. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวนิลุบล สาระ ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     

3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1. นายสาคร เป้าใจสุข ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ 
2. นายระลึก ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าระดับ
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3. นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางรมณ ชมชื่น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางค าพัน หินแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

นางพิชยา 
นางสุระพี 
นางอ าภวัล 
นายวิเชียร 
นางสมฤดี 
นางสาวรุ่งตะวัน 
นายพิพัฒน์ 

ฐิติโรจน ์
อาคมคง 
ไชยทา 
สุทธหลวง 
สุทธหลวง 
บัวดอก 
ตันติพันธุ์พิพัฒน์ 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการ 

กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 

13. นายมาโนช ทัตเศษ ครูช านาญการ    กรรมการ 
14. 
15. 
16. 

นางปาลิกา 
นางประภาพรรณ 
นายกิตติ 

ทัตเศษ 
ชอดริ 
เขตจัตุรัส 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 

   กรรมการ 
   กรรมการ 
   กรรมการ 

17. นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
18. นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที ่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือ
บังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 
สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

                                
(นายประทิน  เหลืองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 


