
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเวียงสระ 
ที ่  117 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งครูหัวหน้ำระดับชั้นและคุณครูประจ ำชั้น ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
…………………………................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนเวียงสระ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ครูประจ าชั้นจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
  ดังนั้น โรงเรียนเวียงสระ จึงขอแต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น และคุณครูประจ าชั้น ภาคเรียนที่ ๑                
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  นำยธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 
   ผู้ช่วยหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  นำยธีรภัทร ทองช่ืน 
ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.1/๑ นางกฤตพร  ทองสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง นายธีรภัทร ทองชื่น 

หัวหน้าระดับชั้น ม.1 
 
นางนงนุช นนทโชติ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 
 

ม.1/๒ นางนงนุช นนทโชติ นางศิริลักษณ์ ชูช่วย 
ม.1/๓ นายวรากร นาควิลัย นางสาวหทัยชนก แสงมณี 
ม.1/๔ นายตรัยพร เดชาพร นางสาวธันยพร ใจงาม 
ม.1/๕ นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ นางสาวทิวาพร ศรีกรด 
ม.1/๖ นางสาวศศิวรรณ มุสิก นางประนอม สรรพา 
ม.1/๗ นายศรันย์ สงนุ้ย นางวิภา อินทร 
ม.1/๘ นางสาววาสนา บุญทอง นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
ม.1/๙ นายจักรี ธรรมชาติ นางอรวรรณ ศรีโชติ 

ม.1/๑๐ นางสาวอัญชนา เจือบุญ นางสาวยสุตมา หลีหมัด 
ม.1/๑๑ นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์ 
ม.1/๑๒ นางวันดี หอมชื่น นายธีรภัทร ทองชื่น 
 
 
 
 
 
 

/ครูประจ าชั้น... 



- ๒ - 
ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.2/๑ นางสาววราภรณ์ จินา นายวันชัย ตรีสงค์ นางสาวสลี โรยร่วง 

หัวหน้าระดับชั้น ม.2 
 
นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2 
 

ม.2/๒ นางเจษฎาภรณ์ ภักดี นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
ม.2/๓ นางกาญจนา แป้นเจริญ นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต 
ม.2/๔ นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์ นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย 
ม.2/๕ นายสุริยัน พรหมพันธุ์ นางสิเรมอร ศรีแสง 
ม.2/๖ นางสาววิชุดา จ าปาสด นางดวงกมล หวานแก้ว 
ม.2/๗ นางเกษร ศรีรัตนสูตร นางอุทัยวรรณ แก้วทองศร 
ม.2/๘ นางสมทรง วิชัยดิษฐ นางปภาดา บุญชนะ 
ม.2/๙ นางสาวสมทรง อ าไพเมือง นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 

ม.2/๑๐ นางสาวสลี โรยร่วง นางสาวกนกพร ชูทอง 
ม.2/๑๑ นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ นายนริศ จันทร์สะอาด 
 

 

ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.3/๑ นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 

หัวหน้าระดับชั้น ม.3 
 
นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3 

ม.3/๒ นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 
ม.3/๓ นางสาวจุธามาศ พริกเบ็ญจะ นางวัลลภา มีเสือ 
ม.3/๔ นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม 
ม.3/๕ นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ 
ม.3/๖ นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์ นางสาวกาญจนา หอมรัตน์ 
ม.3/๗ นางสาวอารีนา หมัดอาด า นายสมชัย วงษ์สวัสดิ ์
ม.3/๘ นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล 
ม.3/๙ นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ นายวิทยา ชุมทอง 

ม.3/๑๐ ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์ นางสาวไซนะ สาเมาะ 
ม.3/๑๑ นายปริญญา จอง นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 

/หัวหน้าระดับ... 



- ๓ – 
 

   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  นำยเอนก เพ็ชรมำก 
   ผู้ช่วยหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย นำยซัลมำน ชุมสำแหละ 
ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.4/๑ นางกชพร เรืองรอง นางสาวสวพรรณ หนูแป้น นายซัลมาน ชุมสาแหละ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.4 
 
นายเอกพจน์ แก้วมณี 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 
 

ม.4/๒ นายสุเมฆ สุวรรณสาม นางสาวอนัญญา  สยามล 
ม.4/๓ นางสาวนัจที สุขขี นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
ม.4/๔ นางสุริยา บัวทอง นางสาวอารยา แก้วทองสอน 
ม.4/๕ นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช นางสาวภัทรียา อานนท์ 
ม.4/๖ นายเอกพจน์ แก้วมณี นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ 
ม.4/๗ นางอารัญญา บุญมาก นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
ม.4/๘ นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์จินดา นายธีรเมธ พวงพันธ์ 

 

ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.5/๑ นางสาวมนปรียา ราชรักษ์ นางสาวน้ าฝน ใสหลวง นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม 

หัวหน้าระดับชั้น ม.5 
 
นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5 
 

ม.5/๒ นางปิยนาฏ เดชาพร นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล 
ม.5/๓ นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
ม.5/๔ นางสาวอรสุมา ขานทอง นางพัชรี วุฒิกรณ์ 
ม.5/๕ นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม นางสาววราภรณ์ ซ้องทอง 

นายอรรถสิน บุญถาวร 
ม.5/๖ นางสุชญา เทือกสุบรรณ นายศุภชัย สมพงษ์ 
ม.5/๗ นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครูประจ าชั้น... 



- ๔ - 
ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ หัวหน้ำระดับชั้น 
ม.6/๑ นางสุดารัตน์ ล าล่อง นางบุญเรือน ปิยะพงษ์ นายเอนก เพ็ชรมาก 

หัวหน้าระดับชั้น ม.6 
 
นางสุดารัตน์ ล าล่อง 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6 
 

ม.6/๒ นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง นางพรทิพย์ ทองต าลึง 
นายจนณชัย ศรีประดิษฐ 

ม.6/๓ นางวิจิตรา นิคมรัฐ นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 
ม.6/๔ นางอาทิตยา ดวงมณี นางสาวกาญจนา  เพ่ิมมณีรัตน์ 
ม.6/๕ นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
ม.6/๖ นางกนกวรรณ หมานมา นายสันติชูชัย ช านาญ 
ม.6/๗ นายเอนก เพ็ชรมาก นางสาวกนกกานต์ วังบัว 

 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ราชการต่อไป 
 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ 22 เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

                        (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
  
 


