
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 068 / ๒๕๖1 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

     การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ีมีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  งานท่ีปรึกษานักเรียนเป็นงานบริการทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน  ครูที่ปรึกษานักเรียนท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะแนวและให้ค าปรึกษาแนะน า
นักเรียน  ท้ังด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมการแก้ปัญหา  ประเมินผลกิจกรรม  และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง มี
ความสุข  ติดตามดูแลนักเรียน  งานของครูที่ปรึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งจึงขอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้    
 
๑. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นายนาวิน โพธิ์ศรี   หัวหน้าระดับ 
    นางสาวศิรินาถ ไทรงาม   รองหัวหน้าระดับ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นายฉัตรชัย ทองหีต   หัวหน้าระดับ 
             นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ            รองหัวหน้าระดับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายเดชศรี สุวิรัตน์     หัวหน้าระดับ 

นายพิชัย บุญชูประภา  รองหัวหน้าระดับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  นายอรรถพล พลวัฒน ์  หัวหน้าระดับ 
    นายภราดร ไชยเขียว  รองหัวหน้าระดับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายสุรศักด์ิ ศรีขวัญ   หัวหน้าระดับ 
    นายปรีชา อิสสระ   รองหัวหน้าระดับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายธิรพงษ ์ คงด้วง   หัวหน้าระดับ 
    นายมะยาดี ดาบู   รองหัวหน้าระดับ 
 

๒. ครูที่ปรึกษา 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  นายเอกชัย  อะหลีแอ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔  นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ 
     นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  นางสาวรักชนก  โสอินทร์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖  นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
     นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗  นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 



     นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘  นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
     นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙  นายอาวุธ  จันทร์เมือง 
     นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑  นางสาวปัทมา  ใจช่ืน 
    นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔  นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป 
     นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕  นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร 
     นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖  นางสาวอังคณา  ทองด า 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
     นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘  นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ ์
     นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/9  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน 
     นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑  นางอารมย์   เทพเกื้อ 
    นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ 
    นายพิชัย  บุญชูประภา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕  นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน 
    นางสาวนวียา  ปักษิณ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖  นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
    นางนฤมล  ทิพย์พินิจ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗  นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 
    นางอัญวีณ์  หนูอุไร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/8  นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ 
    นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  นางสาวชนกพร  ทองปาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล 
    นางกรกมล  นาคบังเกิด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔  นายภราดร  ไชยเขียว 

นางสาวยุภาพร  บุญเทียม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕  นางสาวธิติมา  เดชภักดี 
    นางสายฝน  ราษีงาม 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  นายเจนณรงค์  พันทวี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
    นายปรีชา  อิสสระ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓  นางสาววันวิสาข์  สืบ 
    นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔  นางสาวนิธิยา  ทองยวน 
    (ครูจีน 1) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  นายสุนทร  เหล่าอั้น 
    นายสายัน  จิตรรักษ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ์     

นางสาวพัชริณี  สมผล 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒  นางสาวกรธิดา  กิมาคม 
    นายสัญชัย  พิกุลงาม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔  นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร 
    นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/5  นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์ 
    นายมะยาดี  ดาบู  
     
 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 
   ส่ัง ณ วันท่ี 27  มีนาคม  ๒๕๖1 
 
 
    
     (นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   


