
 

   

 ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  697  / 2562 

เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 (ปรับปรุงแก้ไข) 
        
        การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ีมีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  งานท่ีปรึกษานักเรียนเป็นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจัด
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน  ครูท่ีปรึกษานักเรียนท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะแนวและให้ค าปรึกษา
แนะน านักเรียน  ท้ังด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมการแก้ปัญหา  ประเมินผลกิจกรรม  และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข  ติดตามดูแลนักเรียน  งานของครูท่ีปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยครู
และบุคลากรทางการศึกษามีการบรรจุแต่งต้ังใหม่เพื่อความเหมาะสมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงขอแต่งต้ังผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาและกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2  ดังต่อไปนี้   
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ประกอบด้วย  

๑.๑ นางเพียงแข   ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นางจ าเรียง   ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.5 นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.6 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  ครู คศ.๒   กรรมการ  
1.7 นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ.2  กรรมการ 
๑.8 นายณรงค์   ศิริยงค์   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ  
1.9 นายเดชศรี           สุวิรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.คณะกรรมการฝ่ายวางแผน ติดตาม ได้แก่ หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ มีหน้าท่ีควบคุมดูแล ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังระดับช้ัน ประกอบด้วย   
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นายเดชศรี  สุวิรัตน์  หัวหน้าระดับ 
    นางสาวนิธิยา  ทองยวน  รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวนวียา  ปักษิณ  รองหัวหน้าระดับ 
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นายนาวิน  โพธิ์ศรี  หัวหน้าระดับ 
    นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม  รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวรักชนก  โสอินทร์  รองหัวหน้าระดับ 
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นายฉัตรชัย  ทองหีต  หัวหน้าระดับ 
    นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองหัวหน้าระดับ 
    นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์ รองหัวหน้าระดับ 



2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นายธิรพงษ ์  คงด้วง  หัวหน้าระดับ 
    นางสาวพัชริณี  สมผล  รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวกรธิดา  กิมาคม  รองหัวหน้าระดับ 
2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับ 
    นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  รองหัวหน้าระดับ 
    นายภราดร  ไชยเขียว รองหัวหน้าระดับ 
2.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน ์ หัวหน้าระดับ 
    นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  รองหัวหน้าระดับ 
    นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ รองหัวหน้าระดับ 
 
3.คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ได้แก่ ครูที่ปรึกษา มีหน้าท่ี ดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันท้ังครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
 

3.1 นายณรงค์   ศิริยงค์   หัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ  
3.2 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 1/1  กรรมการ 
3.3 นางสาวนวียา ปักษิณ  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/2  กรรมการ 
3.4 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ครูที่ปรึกษาห้อง 1/3  กรรมการ 
3.5 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/4  กรรมการ 
3.6 นางกวินนาฎ          อินทจันทร์        ครูที่ปรึกษาห้อง 1/4  กรรมการ 
3.7 นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง ครูที่ปรึกษาห้อง 1/5  กรรมการ 
3.8 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 1/5  กรรมการ 
3.9 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ครูที่ปรึกษาห้อง 1/6  กรรมการ 
3.10 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครูที่ปรึกษาห้อง 1/6  กรรมการ 
3.11 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/7  กรรมการ 
3.12 นางสายฝน ราษีงาม  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/7  กรรมการ 
3.13 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 1/8  กรรมการ 
3.14 นางสาววันวิสาข์ สืบ  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/8  กรรมการ 
3.15 นายสายัน  จิตรรักษ์  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/9  กรรมการ 
3.16 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครูที่ปรึกษาห้อง 1/9  กรรมการ 
3.17 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/10  กรรมการ 
3.18 นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/10  กรรมการ 
3.19 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/11  กรรมการ 
3.20 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  ครูที่ปรึกษาห้อง 1/11  กรรมการ 

 3.21 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/1  กรรมการ 
 3.22 นายเอกชัย อะหลีแอ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/2  กรรมการ 
 3.23 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/3  กรรมการ 
 3.24 นางสาวพิมพิไล กัญญา  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/4  กรรมการ 

3.25 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/4  กรรมการ 
3.26 นางสาวรักชนก โสอินทร์  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/5  กรรมการ 
3.27 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/5  กรรมการ 

 3.28 นางอารีรัตน ์ คล้ายอุดม ครูที่ปรึกษาห้อง 2/6  กรรมการ 
 3.29 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์   ครูที่ปรึกษาห้อง 2/6  กรรมการ 



3.30 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/7  กรรมการ 
3.31 นายพิชัย  บุญชูประภา ครูที่ปรึกษาห้อง 2/7  กรรมการ 
3.32 นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/8  กรรมการ 
3.33 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/8  กรรมการ 
3.34 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ ครูที่ปรึกษาห้อง 2/9  กรรมการ 
3.35 นายสัญชัย  พิกุลงาม  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/9  กรรมการ 
3.36 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/10  กรรมการ 
3.37 นายวรรณศักดิ์ บุญช ู  ครูที่ปรึกษาห้อง 2/10  กรรมการ 
3.38 นางสาวปัทมา ใจช่ืน  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/1  กรรมการ 
3.39 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ครูที่ปรึกษาห้อง 3/1  กรรมการ 
3.40 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 3/2  กรรมการ 
3.41 นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/2  กรรมการ 
3.42 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 3/3  กรรมการ 
3.43 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครูที่ปรึกษาห้อง 3/4  กรรมการ 
3.44 นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 3/4  กรรมการ 
3.45 นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร ครูที่ปรึกษาห้อง 3/5  กรรมการ 
3.46 นางสาวพรพิลาส วิจิต  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/5  กรรมการ 
3.47 นางอังคณา จงรักวิทย ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 3/6  กรรมการ 
3.48 นางสาวนฤมล   สาริขา  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/6  กรรมการ 
3.49 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/7  กรรมการ 
3.50 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูที่ปรึกษาห้อง 3/7  กรรมการ 
3.51 นางยุพาพร เกิดขุมทอง ครูที่ปรึกษาห้อง 3/8  กรรมการ 
3.52 นายวรัญญ ู ทองถึง  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/8  กรรมการ 
3.53 นางพิมพ์พร ทิมข า  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/9  กรรมการ 
3.54 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/9  กรรมการ 
3.55 นายจตุพล  บุนนาค  ครูที่ปรึกษาห้อง 3/9  กรรมการ 
3.56 นางสาวพัชริณี สมผล  ครูที่ปรึกษาห้อง 4/1  กรรมการ 
3.57 นายจงรักษ ์ บ ารุงวงศ์ ครูที่ปรึกษาห้อง 4/1  กรรมการ 
3.58 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ครูที่ปรึกษาห้อง 4/2  กรรมการ 
3.59 นางสาวปาลินี เพชรทอง ครูที่ปรึกษาห้อง 4/3  กรรมการ 
3.60 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง    ครูที่ปรึกษาห้อง 4/3  กรรมการ 
3.61 นางอัญวีณ์ หนูอุไร  ครูที่ปรึกษาห้อง 4/4  กรรมการ 
3.62 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ครูที่ปรึกษาห้อง 4/4  กรรมการ 
3.63 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล ครูที่ปรึกษาห้อง 4/5  กรรมการ 
3.64 นายณัฐกิตต์ิ สารสุข  ครูที่ปรึกษาห้อง 4/5  กรรมการ 
3.65 นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง ครูที่ปรึกษาห้อง 4/6  กรรมการ 
3.66 นางวานีดา ทองปัสโนว์ ครูที่ปรึกษาห้อง 4/6  กรรมการ 
3.67 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ครูที่ปรึกษาห้อง 5/1  กรรมการ 
3.68 นางสาวชนกพร ทองปาน ครูที่ปรึกษาห้อง 5/2  กรรมการ 
3.69 นางกรกมล กุลทอง  ครูที่ปรึกษาห้อง 5/3  กรรมการ 
3.70 นายจตุรงค์ ขุนปักษี  ครูที่ปรึกษาห้อง 5/3  กรรมการ 
3.71 นายภราดร ไชยเขียว ครูที่ปรึกษาห้อง 5/4  กรรมการ 



3.72 นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูที่ปรึกษาห้อง 5/4  กรรมการ 
3.73 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว ครูที่ปรึกษาห้อง 5/5  กรรมการ 
3.74 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ครูที่ปรึกษาห้อง 5/5  กรรมการ 
3.75 นายเจนณรงค์ พันทวี  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/1  กรรมการ 
3.76 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/2  กรรมการ 
3.77 นางอารมณ์ เทพเกื้อ  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/2  กรรมการ 
3.78 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ ครูที่ปรึกษาห้อง 6/3  กรรมการ 
3.79 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครูที่ปรึกษาห้อง 6/3  กรรมการ 
3.80 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/4  กรรมการ 
3.81 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/4  กรรมการ 
3.82 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ครูที่ปรึกษาห้อง 6/5  กรรมการ 

 ๓.๘๓ นายเดชศรี   สุวิรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘๔ นางสาวนฤมล สาริขา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.8๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

      
   ส่ัง ณ วันท่ี  3  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


