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ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 
ที่   ๑๘๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ครูหัวหน้ำสำยชั้นและครูประจ ำชั้น ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
 

  เพ่ือให้การด าเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโยธินนุกูล  ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมอบหมายหน้าที่ครูหัวหน้าสายชั้นและครูประจ าชั้น เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ครูหัวหน้ำสำยชั้น 
๑. นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง   หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
๒. นางเสาวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๓. นางสุภรา ช้างพลายงาม   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
๔. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร   หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๕. นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก   หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

 มีหน้ำที ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ดูแลความเรียบร้อย ให้ค าแนะน า น านโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติกับคณะครูในสายชั้น เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ประสานการปฏิบัติงานกับผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ของคณะครูและนักเรียน
ในสายชั้น 
 
 ครูประจ ำชั้น 

๑. นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง  คร ู   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ 
๒. นางสาวนรินทร  นุขุนทด  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล  พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ 
๓. นางณัฐพัชมนต์  กฤษตฌาพนธ์  ครู    ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ 
๔. นางสาวสุธาทิพย์  ไชยพรรณา    ผู้ช่วยคร ู  พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ 
๕. นางสาวศุภัชญา  จอนก่ิง  คร ู   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓ 
๖. นางสาวธีรดา  ไกรสุวรรณ  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓ 
๗. นางสาวสุดารัตน ์ สมศักดิ์  ผู้ช่วยคร ู  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔ 
๘. นางสาวศิริพร  นราพล   พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔ 
๙. นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง  คร ู   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ 
๑๐. นางสาวรสสุคนธ์  ค านึงผล  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ 
๑๑. นางสาวธันยาวรรณ์  โพธิ์สูง  คร ู   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒ 
๑๒. นางสาววรษา  ชยทัตดิษยา  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีพ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒  
๑๓. นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ  คร ู   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓ 
๑๔. นางสาวปัญชิกา สังสันเทียะ  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓ 
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๑๕. นางนาตยา  เสียงเสนาะ   ผู้ช่วยคร ู  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ 
๑๖. นางวิไลลักษณ์  ต่วนจันทึก  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ 
๑๗. นางเตือนใจ  เสนาใหญ่  ผู้ช่วยคร ู  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๒ 
๑๘. นางสาวพัชรินทร์  เพ็งศรี  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๒  
๑๙. นางกมลพร  โสตะภา  ผู้ช่วยคร ู  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๓ 
๒๐. นางสาวบุษยมาศ  มาเดช  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล พ่ีเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๓  
๒๑. นางสาวเรืองฤดี  ไชยสีหา  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒๒. นางเสาวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๒๓. นางสาวบุษราภรณ์ สีนาค  ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๒๔. นางณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
๒๕. นางอิสรีย์  บวรโพธิ์ศรี  คร ู    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
๒๖. นางสาววิลัยพร  สันโดษ  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๒๗. นางสาวนิตยาภรณ์  ววิฒัน์บวรกุล ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๒๘. นางสาวเมธาพร  สุขจิตร  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๒๙. นางพิชยารักษ์  จิรรัชตะสิริ  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
๓๐. นางญานิศา  สมพินิจ   คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๓๑. นางสาวบุญส่ง  กาญจนเกตุ  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๓๒. นางสาวอธิตยา  สวยพรมราช  ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๓๓. นางยุพา  เรืองนิคม   คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
๓๔. นางรัฐนันท์  แก้วกลาง  คร ู    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๓๕. นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค  ผู้ช่วยคร ู   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๓๖. นางวิวรรณทอง  ผิวทน  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๓๗. นายสมภพ  สวนดอกไม้  ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๓๘. นางสาววิยดารัตน์  ติงสันเทียะ คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๓๙. นางศิริเมฆา  ศิริ   ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๔๐. นางยุพา  ขยันงาน   คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๔๑. นางสาวณัฐฐีนี  มูลเหลา  ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๔๒. นางนิตยา  ไนยะกูล   คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  
๔๓. นางจันทนา  ขวัญทอง  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๔๔. นางสาวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๔๕. นายสุพจน์  สติมั่น   ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๔๖. นางสุภรา  ช้างพลายงาม  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
๔๗. นายพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
๔๘. นางชนาธินาถ  ชโีพธิ์   คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๔๙. นางกาญจนา  โสภิณสูงเนิน    คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๕๐. นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๕๑. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๕๒. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
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๕๓. นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๕๔. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๕๕. นายวิสัน  สุดาปั่น   ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๕๖. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก    คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๕๗. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร    คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๕๘. นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๕๙. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๖๐. นายเกศกร  จันทร์หอม  ครผูู้ช่วย  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๖๑. นางสาวปราณี  ยืนยง  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๖๒. นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ  ผู้ช่วยคร ู ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๖๓. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๖๔. นางประนอม  สมแวง  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๖๕. นางมณีรัตน์  ขุนอังดี     คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๖๖. นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๖๗. นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีหน้ำที ่ ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม สังเกตพฤติกรรม แนะแนว ส่งเสริมสนับสนุน เยี่ยมบ้าน สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา จัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน ปรับปรุง จัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดป้ายนิเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นเรียน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เต็มความรู้ความสามารถ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยค านึงถึงประโยชน ์ประสิทธภิาพที่เกิดกับนักเรียน และบังเกิดผลดีต่อสถานศึกษา
เป็นส าคัญ  ถ้ามีปัญหาใด ๆ ให้รายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบโดยเร็ว  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ทั้งนี้  ต้ังแต่ วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 
    สั่ง ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(ดร.นิรันดร์  เนตรภักด)ี 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 


