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ค ำสั่งโรงเรียนตะโหมด 
ที่ 103/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕64 
------------------------------------------------- 

                    ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีนโยบำยให้โรงเรียนทุกโรงด ำเนนิกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ  มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรของโรงเรียนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จำกกำรดูแลช่วยเหลอืของครู  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)   แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖    
และมำตรำ  ๒๗ (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึแตง่ต้ัง
คณะกรรมกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร (ทีมน ำ)  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒  ครั้ง  นิเทศ  ติดตำม  ก ำกับ กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษำ   
ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                  ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑.2 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   รองประธำนคณะกรรมกำร
     ๑.3 นำงดวงแข  กำวชู               รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ         กรรมกำร 
                 และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
     ๑.4 นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร           กรรมกำร             
     1.5 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง       รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรทั่วไป          กรรมกำร     
     ๑.6 นำงสำวอำภรณ์  ชูมี       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร           กรรมกำร 
     ๑.7 นำยสนิท  สุวรรณขำว            หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                          กรรมกำร 
               ๑.8 นำงประทีป สุขสวัสดิ์            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                     กรรมกำร   
               ๑.9 นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์           หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                     กรรมกำร 
               ๑.10 นำยศักกำริยำ  นกหมุด       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน (ทีมประสำน)  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนในฐำนะบุคลำกรหลักในกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมน ำ) และ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน (ทีมท ำ)  จัดท ำเอกสำร เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน  และรับผิดชอบประชุมชี้แจงแก่
บุคลำกร ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ ๒  ครั้ง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
                 ๒.๑ นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง       ประธำนคณะกรรมกำร 
      2.2 นำยศักกำริยำ  นกหมุด        หวัหนำ้กลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน          รองประธำนคณะกรรมกำร 
                 ๒.3 นำยอภิชำติ คงเปยี        หวัหน้ำงำนระดับชั้น ม.๑                กรรมกำร              
         2.4 นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง           หวัหน้ำงำนระดับชั้น ม.2                            กรรมกำร                                                                                                        
                 ๒.5 นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง          หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.3                            กรรมกำร 
                 ๒.6 นำยสันติชยั เสมือนใจ           หวัหน้ำงำนระดับชั้น ม.4                           กรรมกำร 
                 ๒.7 นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง          หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.5                           กรรมกำร     
                 ๒.8 นำยสัญญำ  แก้วสม             หวัหน้ำงำนระดับชั้น ม.6                         กรรมกำร 
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                 ๒.๙ นำยยอดสวุิทย์  วัตรคล้ำย      หัวหน้ำงำนป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน         กรรมกำร  
      ๒.10 นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ             หวัหน้ำงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน             กรรมกำร 
                 ๒.๑1 นำงอรวดิำ  ช ำนำญรำช       หัวหน้ำงำนเวรประจ ำวัน                                  กรรมกำร 
                 ๒.๑2 นำงสุรีรตัน์  โพธิ์ทอง          หวัหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน           กรรมกำร    
                 ๒.๑3 นำงสำวสุพร  อิสโม            หัวหน้ำงำนประกันอุบัติเหตุและสวัสดิกำรนักเรียน          กรรมกำร  
                 ๒.๑4 นำงสำวทัศนีย์  ช่วยชู         หวัหน้ำงำนศูนย์ต่อต้ำนเพื่อเอำชนะยำเสพติด                กรรมกำร 
                 ๒.๑5 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง         หัวหน้ำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน (ทีมท ำ) แยกเป็น ๖ คณะตำมระดับชั้น มีหน้ำที่ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
กับคณะกรรมกำรในระดับชั้นของตน  บันทึกหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำรำยงำนตำมระดับชั้น ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกบั
ควำมต้องกำรของครูที่ปรึกษำเพ่ือประโยชน์ต่อกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน ำเสนอทีมประสำน ประชุมกันอย่ำงน้อย
เดือนละ ๑  ครั้ง ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดกล่ำวคือ รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  คัดกรอง
นักเรียน  ส่งเสริมนักเรียน  ป้องกันและแก้ปญัหำ   ส่งต่อ  ตรวจเครื่องแต่งกำยนักเรียน  และอ่ืนๆ ประกอบด้วย      
 
๓.๑ คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น  ม.๑   ประกอบด้วย  

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

3.1.1 นำยอภิชำติ คงเปีย   หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.๑
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรยีนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที ่๑ 

3.1.2 นำยมู่ห่ ำหมัด หีมเขียว   รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.๑ 
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.1.๓ นำงอรวรรณ  นกหมุด   ม.1/๑ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๔ นำยยอดสุวิทย์  วัตรคล้ำย     ม.1/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๕ นำงจิรัฐิติกำล   สุทธิกลุ        ม.1/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๖ นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน ม.1/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๗ นำงชนสิรำ  พยัคพันธ์       ม.1/๓ ๑ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.1.๘ นำงสภุัทรำ  แมนยี              ม.1/๓ ๒ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.1.๙ นำงพรทิพย์  อินทรชุมนุม         ม.1/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๑๐ นำงสำวสุนิษำ  รัตนะ   ม.1/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๑๑ นำยส ำเริง  ตำแก้ว ม.1/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๑๒ นำงนภำวรรณ แก้วทอง ม.1/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๑๓ นำงสำวผิวพรรณ  วสีุวรรณ      ม.1/๖ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๑๔ นำยอภิชำติ   คงเปีย   ม.1/๖ ๒ กรรมกำร     
๓.1.๑๕ นำงสังวำลย์   ทองปี้    ม.1/๗ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๑๖ นำยมู่ห่ ำหมัด  หีมเขียว ม.1/๗ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๑๗ นำยกฤษฎิ์  เขียวจีน   ม.1/๘ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๑๘ นำงสำวศุภลัคน์  รัตนบุรี           ม.1/๘ ๒ กรรมกำร  
๓.1.๑๙ นำงกัลยำ  บุญรอด    ม.1/๙ ๑ กรรมกำร  
๓.1.๒๐ นำยจิรวัฒน์  ตุลยนษิก์ ม.1/๙ ๒ กรรมกำร  
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ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชัน้ กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

3.1.21 นำงยุพำ  เพชรรัตน์   ม.1/10 1 กรรมกำร  
3.1.22 นำงสำวกุลณัฐ  ชุมประยูร ม.1/10 2 กรรมกำร  
๓.1.๒๑ นำงกัลยำ  บุญรอด           กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.1 
 

 
๓.๒ คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.๒   ประกอบด้วย 

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.2.๑  นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง     หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.2
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

๓.2.๒  นำยอรรถพล  ชูทว้ม      รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.2 
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.2.๓   นำงรัตนพร  พงศ์ชะนะ     ม.2/๑ ๑ กรรมกำร  

๓.2.๔   นำยศรัณย์  ยำชะรัด   ม.2/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๕  นำงสำวโรยทรำย เกียรติเดช       ม.2/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๖  นำงศศิธร ชนะสิทธิ์ ม.2/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๗  นำงสำวสุพร  อิสโม               ม.2/๓ ๑ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.2.๘  นำงสำวภัทริตำ  ขุนสำมัญ ม.2/๓ ๒ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.2.๙  นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์   ม.2/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๑๐ นำงประทีป  สุขสวัสดิ์            ม.2/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๑๑ นำงนัยนำ  หมื่นห่อ     ม.2/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๑๒ นำงสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง   ม.2/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๑๓ นำยเอกอนันต์  มงคล   ม.2/๖ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๑๔ นำยนฤเบศ  ด ำพร้อม        ม.2/๖ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๑๕ นำงเอมอร  สุวรรณขำว    ม.2/๗ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๑๖ นำงขวัญชนก  มำลยำภรณ์            ม.2/๗ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๑๗ นำยอรรถพล  ชูท้วม    ม.2/๘ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๑๘ นำงกันธมล   เพชรคง   ม.2/๘ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๑๙ นำงสำวสำธิยำ สวุรรณรัตน์ ม.2/๙ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๒๐ นำงสำวสุธัญญำ  ข ำนุ้ย     ม.2/๙ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๒๑ นำงสำวสุภำพร  ศรีสุวรรณ์   ม.2/๑๐ ๑ กรรมกำร  
๓.2.๒๒ นำงกัลยำณี  อุทัยทัศน์ ม.2/๑๐ ๒ กรรมกำร  
๓.2.๒๓ นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.2 
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๓.3 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.3   ประกอบด้วย  

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.3.๑ นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง                          หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.3 
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

๓.3.๒ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน                         รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.3  
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.3.๓ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน ม.3/๑ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๔ นำงสำวสุชำดำ  คงทอง       ม.3/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๕ นำงอำรีย์  ทองเพ็ง ม.3/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๖ นำงสุไหวเหรำะ  สันหรีม ม.3/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๗ นำงวันเพ็ญ  วังชว่ย ม.3/๓ ๑ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.3.๘ นำงชอ้อน  อภัยจิตต์ ม.3/๓ ๒ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.3.๙ นำยศรัณยู  ทองรุด ม.3/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๑๐ นำงอรวิดำ  ช ำนำญรำช  ม.3/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๑๑ นำยเอกชัย  ไพช ำนำญ ม.3/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๑๒ นำยสถำบัน  บุญเรือง ม.3/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๑๓ นำงสำวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ ม.3/๖ ๑ กรรมกำร  
3.3.๑๔ นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรักษ์           ม.3/๖ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๑๕ นำงอรสำ  ชูรักษ์ ม.3/๗ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๑๖ นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์ ม.3/๗ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๑๗ นำงสมพิศ  เพ็ชรอ่อน ม.3/๘ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๑๘ นำงวรรณี  ด้วงเอียด ม.3/๘ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๑๙ นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหม
จันทร์ 

ม.3/๙ ๑ กรรมกำร  

๓.3.๒๐ นำยสุธน  ประดับศรี     ม.3/๙ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๒๑ นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย ม.3/๑๐ ๑ กรรมกำร  
๓.3.๒๒ นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง  ม.3/๑๐ ๒ กรรมกำร  
๓.3.๒๓ นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย                        กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.3 
 

 
๓.4 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.4   ประกอบด้วย  

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.4.๑ นำยสันตชิัย  เสมือนใจ                 หวัหน้ำงำนระดับชั้น ม.4
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

๓.4.๒ นำยสนั่น อันทเกต ุ             รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.4 
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.4.๓ นำยศักดิ์เจริญ ประค ำศร ี ม.4/๑ ๑ กรรมกำร  
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ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.4.๔ นำงสำวสุชำดำ  ด้วงชว่ย     ม.4/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.4.๕ นำงสภุำพร  ก้อนเรือง   ม.4/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.4.๖ นำยเสน่ห ์ พรหมแก้ว ม.4/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.4.๗ นำงพัชรี  ลักษณะคชำ   ม.4/๓ ๑ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.4.๘  นำงสำวจันทร์นำรี เขียดแก้ว                      ม.4/๓ ๒ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.4.๙ นำงศิริพร  สุขนุ้ย                 ม.4/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.4.๑๐ นำยสนั่น อันทเกต ุ  ม.4/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.4.๑๑ นำยศักกำริยำ  นกหมุด           ม.4/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.4.๑๒ นำยมุกตำด สำเหล็ม ม.4/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.4.๑๓ นำยสันติชัย เสมือนใจ ม.4/๖ ๑ กรรมกำร  
๓.4.๑๔ นำงปรำณี เหล็มหมำด ม.4/๖ ๒ กรรมกำร  
๓.4.๑๕ นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย                                          กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.4 
 

 
๓.5 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.5   ประกอบด้วย  

ชือ่ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.5.๑ นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง                                หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.5
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่มที่ ๑ 

๓.5.๒ นำงสำวทิพวรรณ ยกรัง             รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.5 
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่มที่ ๒ 

๓.5.๓ นำงสำวลักษณำภรณ์  ศิริมุสิกะ ม.5/๑ ๑ กรรมกำร  
๓.5.๔ นำงสำวพรเพ็ญ  นกทวี  ม.5/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.5.๕ นำงมณฑิตำ  สังขรัตน์   ม.5/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.5.๖ นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง ม.5/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.5.๗ นำงสำวฐิติรัตน์   เจรญิตำ   ม.5/๓ ๑ กรรมกำร นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.5.๘ นำยสรำวุฒิ ลักษณะคชำ ม.5/๓ ๒ กรรมกำร นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.5.๙ นำยอุรชำติ  หนูนุ่น ม.5/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.5.๑๐ นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง   ม.5/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.5.๑๑ นำงสำวทัศนีย์  ช่วยชู ม.5/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.5.๑๒ นำยสนิท  สุวรรรณขำว ม.5/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.5.๑๓ นำงสำวอำภรณ์  ชูมี   ม.5/๖ ๑ กรรมกำร  
๓.5.๑๔ นำงอำฉะ  เหล็มปำน    ม.5/๖ ๒ กรรมกำร  
๓.5.๑๕ นำงสำวฐิติรัตน์  เจรญิตำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.5  
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๓.6 คณะกรรมกำรงำนระดับช้ัน ม.6   ประกอบดว้ย  

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.6.๑ นำยสัญญำ  แก้วสม   หัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.6 
ประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่มที่ ๑ 

๓.6.๒ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม   รองหัวหน้ำงำนระดับชั้น ม.6 
รองประธำนคณะกรรมกำร 

นักเรียนเลขทีคู่่กลุ่มที่ ๒ 

๓.6.๓ นำยสัญญำ  แก้วสม ม.6/๑ ๑ กรรมกำร  
๓.6.๔ นำงสำวบุญยำ  หอยสกุล ม.6/๑ ๒ กรรมกำร  
๓.6.๕ นำงสำวสมุำลี วิจำรณ์ ม.6/๒ ๑ กรรมกำร  
๓.6.๖ นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ ม.6/๒ ๒ กรรมกำร  
๓.6.๗ นำงสำวศรัญญำ  นิลรตัน์                                                      ม.6/๓ ๑ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.6.๘ นำงสำวจุฑำพร  แสงเกื้อหนุน ม.6/๓ ๒ กรรมกำร  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.6.๙ นำงสำวพันธุ์นิภำ   อินทพัฒน์ ม.6/๔ ๑ กรรมกำร  
๓.6.๑๐ นำงธนิตำ  กิ้มเส้ง ม.6/๔ ๒ กรรมกำร  
๓.6.๑๑ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม ม.6/๕ ๑ กรรมกำร  
๓.6.๑๒ นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ ม.6/๕ ๒ กรรมกำร  
๓.6.๑๓ นำงสำวเกศสุภำงค์ คีรี ม.6/๖ ๑ กรรมกำร  
๓.6.๑๔ นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว ม.6/๖ ๒ กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.6    
 

                    
   ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของทำงรำชกำรต่อไป 
                      
   สั่ง  ณ  วันที่  5   เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

                                                                                        
                                                                                (นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตะโหมด  


