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 ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร 
ท่ี 112/2563   

เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้าระดับ ครูประจ าช้ัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนขามแก่นนคร มีนโยบายเรื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และได้มอบหมาย
ให้ครูที่ปรึกษา ดูแล ติดตามนักเรียนเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท้ังด้านวิชาการ ความประพฤติครู
จ าเป็นต้องดูแลนักเรียนท้ังกลุ่มปกติท่ีต้องส่งเสริมเพิ่มเติม และกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ให้นักเรียน              
มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โรงเรียน
ขามแก่นนคร จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายกฤตกร            เศรษฐโสภณ  กรรมการ 
 1.3 นายนพดล   สิงหศรี    กรรมการ 
 1.4 นายพิพัฒนพ์งศ์   บุญอนันต์ กรรมการ 
 1.5 นายเวียงชัย   อติรัตนวงษ ์ กรรมการ 
 1.6 นางสุทิศา               อารามพงษ์   กรรมการ 
 1.7 นางมยุรา                ศรีทานันท์ กรรมการ 
 1.8 นางอุไรวรรณ           ภวสุริยกุล กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
         และมปีระสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานครูหัวหน้าระดับชั้น 
 2.1 นางอุไรวรรณ   ภวสุริยกุล   หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 2.2 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  
 2.3 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นางฉวีวรรณ  บุญระม ี  
 2.4 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ   
 2.5 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายสมจิตร  เจริญสุข 
 2.6 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง 
 2.7 หัวหน้าระดับประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นายประยงค์  สิงหาด 
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หน้าที่  
 1. เป็นกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 
 2. เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับช้ัน 
 3. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับช้ัน 
 4. ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีท่ีครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
 5. ด าเนินการปกครองนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบร่วมกับคณะครูท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  และหน่วยงานภายนอก  
ในอันท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
 7. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียนท่ีประกอบคุณงามความดี 
 8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับช้ัน 
 9. จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับช้ันประจ าสัปดาห์ 
 10. ควบคุม ดูแล แก้ไข และหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนในระดับช้ันให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียนว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียนตามคู่มือนักเรียน 
 11. ร่วมกับครูท่ีปรึกษา ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนท่ีขาด ลา มาสาย หนีเรียน และ
ปัญหาอื่นๆ ท่ีต้องแก้ไข  
 12. แนะน าให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนในเรื่องส่วนตัว ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ 
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ท่ีนักเรียนน ามาปรึกษา
ตามความเหมาะสม  
 13. ควบคุม ดูแลนักเรียนในระดับช้ันในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ หรือเข้าท่ีประชุมร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 14. ติดตามแก้ปัญหาและสอบสวนนักเรียนท่ีกระท าความผิดร่วมกับครู ท่ีปรึกษาประจ าช้ัน และน าเสนอ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 15. จัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
 16. จัดให้มีการประชุมครูในระดับช้ันอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
 17. จัดท าสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานและสมุดรายงานการประชุมทุกครั้งพร้อมท้ังส่งท่ีกลุ่มกิจการนักเรียนทุกสัปดาห ์
 18. รวบรวมข้อมูล รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา/ประจ าช้ัน 
 19. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 20. สรุปผลงาน โครงการในระดับช้ันท่ีด าเนินการแล้วน าเสนอกลุ่มกิจการนักเรียน 
 21. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  1. นางกรุงศรี  เหมพลชม  2. นางสาวนุชรีพร    จิราวัสน์  
   3. นางสาวชินานันท์  ศรีโชต 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  1. นางวนิดา  ปัญญามี             2. นางสาวจรรยา  สุขขา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  1. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์  2. นางสาวชณัฐฌา  พลไธสงค์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  1. นางสาววันวิสา  ฝ่ายเคนา  2. นายโกวิช  ขนานแข็ง 
     3. นางสาวน้ าฝน  ผลมาตย์ 
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 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  1. นางปริยากร  ศรีวงษา     2. นายณัฐวุฒิ  ราษฎร์สงขลา  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6           1. นางมณีรัตน์  ขยันกลาง  2. นายสถาพร  เศษวันโคตร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7  1. นางเทพบังอร   บึงมุม  2. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร 
   3. นางสาววรรณพร  นามโพนทอง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8  1. นายวัชรพันธุ์  ศรีทานันท์     2. นางสาวธันย์ชนก  แก้วอ้น  
   3. นางสาวมาริสา  จันทร์สิงขะ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 1. นางอมรพรรณ  รักษาเคน 2. นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์   
   3. นายปริญญา  แหล่แก่น 
4. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  1. นางสมหวัง  เสือโคร่ง   2. นายจตุรพิธ  กระแสเทพ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  1. นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี   2. นางสาวรัตติยากร  เรืองรัมย์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  1. นางสาวสิริยาภา  อาษานอก 2. นางสาวพรพชร  พฤกษติกุล 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4   1. นางอารยา  นารคร 2. นายนัฐพงษ์  ไชยชาติ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  1. นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล 2. นางสาวสุนิษา  บุญหล้า   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6  1. นางทิพย์วรรณ  แก้วดวง   2. นายวัชระ  แก้วมีศรี  
   3. นางสาวณัฐณิชา  พรมทา        
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7  1. นางเยาวภา    ไชยเชษฐ์       2. นางสาวอัญชลี  มหาชานนท์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8  1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย 2. นางสาวสุนันทา  นาแพงหมื่น 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9  1. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย      2. นายเสกสรรค์    สีหาโมก 
    3. นายภคพล  ส าราญ 
5. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  1. นายน าพล  พงศ์พัสนันท์  2. นางสาวจุฑามาศ  แสวงดี 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  1. นางสาวมานิดา  อินทรแพทย์  2. นางสาวธัญรดี  กันหาชนะ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  1. นางราตรี  หาญสุโพธิ์  2. นางลักษเดือน  สนทอง    
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  1. นายนิกร  สีกวนชา  2. นางสาวศิรินาถ  สมจันทร์                 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5  1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี  2. นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6  1. นายสุขขี  ดีสงคราม  2. นายธีรวัฒน์  ขวัญมา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7  1. นางนงค์รัก  ไทธาน ี  2. นางนงเยาว์  พรหมทอง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8  1. นายศิริศักด์ิ  แสงปาก  2. นางสาวสุวิมล  ชูวิจิตร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9  1. นายอัครเดช  สมานฉันท์  2. นายกรินทร์  ทองธวัช         

6. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  1. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 2. นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ ์
   3. นางอริสรา  สุภาพ   4. นางสาวสุประวีณ์  ดวงพิมพ์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร 2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์ 
   3. นายภวินท์  อาวจ าปา 4. นายอติเทพ  วงค์ธรรม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  1. นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร   2. นางสาวปวริศา ประทุมจร 
   3. นายกฤษณภัทร  คุณล้าน 4. นายพัฒนากร  ก าหอม 
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 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4           1. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์   2. นางนภธร  อัครธรสกุล  
   3. นายฐณะวัฒน์  ครองยุทธ  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5             1. นางสาวนัฎฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ 2. นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน 
   3. นางสาวสิราพร  แก้วมีศรี  4. นางสาวจุฑาทิพย์  จ าปาทอง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6    1. นางญาณิศา  เครือวรรณ  2. นางศศิวรรณ  แสนตรง 
   3. นายพันธกานต์  ประจันนวล  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7   1. นายอนุสรณ์  ปินใจยศ  2. นายฉัททันต์  วิโย 
   3. นายสิทธิโชค  สีทานี 4. นายนพนันทน์  ลันดา 
7. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  1. นายอดิเรก  สารีพิมพ์  2. นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง 
   3. นายภัควัฒน ์  เจียไธสง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  1. นางสุมนา  มิ่งขวัญ  2. นางสาวพรรณพัชร  พีรรังสิกร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3  1. นายนิวัฒน ์ โพธิ์ชัยโถ  2. นางสาวศศิวิมล  ต้นกระโทก
   3. นางสาวพรรณ   จ ารักษา 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4   1. นางสุภาพ  หมื่นพรม  2. นางสาวอนัญมนต์  จีระฐานุพงศ์ 
   3. นายณัฐวุธ   สุวรรณหาร 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5  1. นางกัญญาพร   จันทรโสภณ  2. นายเชาว์วัฒน์   ทองโคตร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6  1. นางรัตติกาล   ขวาค า  2. นางสาวจิราพร  บุญสิมมา   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7   1. นางกนกวรรณ  ศิลป์ศิริวัฒน์  2. นางสาวสุภลักษณ์  แย้มใส 
8. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  1. นางพิกุลรัตน์   บรรดาศักดิ์ไพศาล  2. นายไกรเพชร  เจริญศิริ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  1. นางเพลินพิศ  นามวาด   2. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต  
   3. นายอดิเทพ  พลบ ารุง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  1. นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ     2. นายวีระพล จันทร์ศิลา   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์  2. นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5  1. นางสุภาณี  คงกระโทก    2. นางสาวปรียาฉัตร  ไชยสุข 
   3. นางสาวเจนจิรา  ถาสีทะ    
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  1. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์   2. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช  
    3. นายบุญเกิด  ศิริวรรณ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7  1. นางชนิดา  ดวงบรรเทา   2. นางอัจฉริยา  สุวอ   

หน้าที่    
 1.1 ด้านการปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.1.1 พบนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน  เพื่อตรวจสอบการขาด  ลา  มาสายควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ 
ตรวจเครื่องแต่งกาย  ทรงผม  เล็บมือและสภาพท่ัวๆ ไป ความพร้อมเพรียงในการเคารพธงชาติ สวดมนต์  รวมท้ัง
พิธีการ กล่าวย้ าเรื่องส่ังการ/อบรม ตลอดจนการเดินขึ้นห้องเรียน  
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 1.1.2 พบนักเรียนในห้องท่ีรับผิดชอบทุกวัน ติดตาม ดูแล ให้ความใกล้ชิด ถามทุกข์ - สุข ปัญหาต่างๆ     
ท้ังการเรียน ความเป็นอยู่ทางบ้าน หากพบความผิดปกติ ต้องรายงานหัวหน้าระดับ และกลุ่มกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกัน
หาทางแก้ไข  
 1.1.3 ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องท่ีรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทุกด้าน เมื่อมี         
การประชุมนักเรียน ต้องควบคุมดูแลนักเรียนในห้องของตนให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
 1.1.4 ท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ในด้านการแต่งกายและการปฏิบัติตน 
 1.1.5 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีก าหนด คือ   
 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2) การคัดกรองนักเรียน  
 3) การส่งเสริมนักเรียน 
 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
 5) การส่งต่อ 
 1.1.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
 1.1.7 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ   
 1.1.8 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับ  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่ม
กิจการนักเรียน  และหัวหน้าส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน  ครูแนะแนว  และผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอ  
 1.1.9  ติดตามแก้ไขและบันทึกพฤติกรรมนักเรียนทุกครั้งท่ีประพฤติไม่เหมาะสม 
 1.1.10  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.2 ด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
 1.2.1 ตรวจสอบการขาดเรียนรายวิชาของแต่ละวัน สรุปยอดนักเรียนขาดเรียน มาสาย มาเรียนประจ าวัน 
เพื่อเสนอต่อหัวหน้าระดับช้ัน 
 1.2.2 จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนและเอกสารอื่นใดท่ีน าไปสู่การวัดผลทางวิชาการให้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบันโดยถูกต้อง 
 1.2.3 ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน  ไม่ท าการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย  
โดยประสานงานกับครูประจ าวิชา และผู้ปกครองนักเรียน  
 1.2.4 งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.3 ด้านกิจกรรมและอื่นๆ 
 1.3.1 ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของห้อง 
 1.3.2 ส่งเสริมนักเรียนท่ีประพฤติปฏิบัติดี ให้การยกย่องชมเชย สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมานะ
พยายามขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  
         1.3.3 มีหน้าท่ีให้นักเรียนในการติดต่อ แนะน าการเปล่ียนช่ือ - สกุล ท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนให้นักเรียน
น าหลักฐานมาแสดง 
 1.3.4 ติดตาม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนท่ีนักเรียนในช้ันของตนเข้าไปเรียน หากเกิดความเสียหายโดย
เหตุอันไม่สมควร ผู้ท าความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ 
 1.3.5 ดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 1.3.6 ติดตามเป็นตัวแทนรับมอบหมายงานธุรการ - บริการ เรื่อง การกุศล การส่งหนังสือแจ้งข่าวสาร
นักเรียนและผู้ปกครอง 
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 1.3.7 จัดหาหรือส่งนักเรียนในห้องเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนตามความจ าเป็น โดยลงนามรับรอง
และตรวจสอบประวัตินักเรียนให้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน 
 1.3.8 ท าหน้าท่ีครูแนะแนวส าหรับนักเรียนในช้ัน โดยเน้นคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพการศึกษาต่อ 
และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม 
 1.3.9 งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 ส่ัง ณ วันท่ี 15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

ลงช่ือ 
                                                                    (นายศุภกิจ    สานุสัตย์)     
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 


