
 

 

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี   334  / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

       งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตามหลักการจัดการศึกษาท่ีมีความ
มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้         
มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อให้การดูแลส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งครูที ่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย
คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของครูที ่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 
(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และ มาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสม
เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย  
๑.๑. นางเพียงแข    ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ  
๑.๒. นายอาวุธ   จันทร์เมือง    รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๑.๔. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๑.๕. นางจำเรียง   ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๖. นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓  กรรมการ 
๑.๗. นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.๘. นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู คศ.๒                    กรรมการ 
๑.๙. นางสาวชนกพร           ทองปาน       ครู คศ.1  กรรมการ 
๑.๑๐ นางอังคณา  จงรักวิทย์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๑.๑๑ นายเดชศรี  สุวิรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  

 
๒. คณะกรรมการฝ่ายวางแผน ติดตาม ได้แก่ หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ มีหน้าที่ควบคุมดูแล 

ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ัง
ระดับช้ัน ประกอบด้วย   
 

 2.1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  หัวหน้าระดับ 
นายเดชศรี            สุวิรัตน์   รองหัวหน้าระดับ 

 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร รองหัวหน้าระดับ 
 



2.2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
นายวรัญญ ู  ทองถึง  หัวหน้าระดับ 

 นางสาวนวียา  ปักษิณ           รองหัวหน้าระดับ 
 นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง รองหัวหน้าระดับ 

2.3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
นายวรรณศักดิ ์  บุญช ู  หัวหน้าระดับ 
นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  รองหัวหน้าระดับ 

 นายเอกชัย   อะหลีแอ รองหัวหน้าระดับ 
2.4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์ หัวหน้าระดับ 

 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง รองหัวหน้าระดับ 
 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์          รองหัวหน้าระดับ 

2.5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับ 

 นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข  รองหัวหน้าระดับ 
 นางสาวพัชริณี   สมผล  รองหัวหน้าระดับ 

2.6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
นายธิรพงษ์   คงด้วง  หัวหน้าระดับ 

 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  รองหัวหน้าระดับ 
 นายภราดร  ไชยเขียว รองหัวหน้าระดับ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ได้แก่ ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และหัวหน้าบริหารงาน

กิจการนักเรียน มีหน้าที่ ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ติดตามป้องกัน แก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ประสานกับผู้ปกครอง ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
๓.๑. นางอังคณา   จงรักวิทย์  ประธานกรรมการ  
๓.๒. นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ รองประธานกรรมการ 
๓.๓. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
๓.๔. นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการ 
๓.๕. นางสาวนวียา   ปักษิณ  กรรมการ 
๓.๖. นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  กรรมการ 
๓.๗. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  กรรมการ 
๓.๘. นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ กรรมการ 
3.9 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการ 
3.10  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
3.11  นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข  กรรมการ 

     3.12 นายธิรพงษ์   คงด้วง  กรรมการ 
     3.13 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  กรรมการ 

3.14 ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
3.15 นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๑. นางสาวจันธิรัตน ์  หมานจิตร ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/1 
๒. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/2 
๓. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/3 



๔. นางสาวพิมพ์พร   ทิมขำ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/4 
๕. นางสาวราวีญา   ซอมัด  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/5 
๖. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/6 
๗. นายชนกันต์   ชูขำ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/6 
๘. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/7 
๙. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/7 
๑๐. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/8 
๑๑. นางสาวณัฐธิดา      ทองปัสโนว์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/8 
๑๒. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/9 
๑๓. นางสาวธัญญารัตน์     จิตราภิรมย์  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/9 

   ๑๓.นายเดชศรี            สุวิรัตน์   ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/10 
   ๑๔.นายจตุพล    บุนนาค  ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/10 
   ๑๕.นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/11  
   ๑๖.นางสาวสุพรรษา   ดุริยานนท์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 1/11  
 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๑. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/1 
๒. นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/1 
๓. นางสาวนวียา   ปักษิณ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/2 
๔. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/3 
๕. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/4 
๖. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/5 
๗. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/5 
๘. นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/6 
๙. นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/6 
๑๐. นางสายฝน    ราษีงาม  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/7 
๑๑. นางสาววันวิสาข์    สืบ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/8 
๑๒. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/8 
๑๓. นางสาวอมรทิพย์    จิตรอารีย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/9 

   14. นางสาวพรพิลาส   วิจิต  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/9 
   15. นายณฐนน   ก๊งหวั่น  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/10 
   16. นางสาวพรประภา  นิรัตน ์  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/10 

17. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์  ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/11  
18. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   ครูท่ีปรึกษาห้อง 2/11 

 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๑. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย  ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/1 
๒. นายเอกชัย   อะหลีแอ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/2 
๓. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/3 
๔. นายชวลิต    กรัดภิรมย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง ๓/๔ 
๕. นางสาวธนัญญา  จงไกรจักร ครูท่ีปรึกษาห้อง ๓/๔ 
๖. นางนฤมล    ทิพย์พินิจ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/5 



๗. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/6 
๘. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/6 
9. สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน   ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/7 
10. นางสาวดวงกมล ทองหวาน ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/7 
11. นางสาอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/8 
12. นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/8 
13. นายสัญชัย    พิกุลงาม  ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/9 
14. นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/9 
15. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว  ครูท่ีปรึกษาห้อง 3/10 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
๑. นายเจนณรงค์    พันทวี  ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/1 
๒. นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/2 
๓. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/3 
๔. นางสาวชมพิชาน์   คงสิบ   ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/4 
๕. นางสาวนฤมล    สาริขา  ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/4 
๖. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน  ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/5 
๗. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/5 
๘. นางอารมย์   เทพเกื้อ  ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/6 
๙. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ   ครูท่ีปรึกษาห้อง 4/6 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
๑. นางสาวพัชริณี   สมผล  ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/1  
๒. นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/1 
๓. ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/2 
๔. นางสาวปาลินี    เพชรทอง ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/3 
๕. ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ   จันทร์คง  ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/3 
๖. นางอัญวีณ์    หนูอุไร  ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/4 
๗. นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/4 
๘. นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข  ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/5 
๙. นายวีรภัทร    อินทร์เนื่อง ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/6 
๑๐. นายธิติสรรค์    สงพราหมณ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง 5/6  

 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๑. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน  ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/1 
๒. นางสาวชนกพร   ทองปาน ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/2 
๓. นางสาวกรกมล    กุลทอง  ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/3 
๔. นายจตุรงค์   ขุนปักษี  ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/3 
๕. นายภราดร  ไชยเขียว ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/4 
๖. นางสาวนฤมล    บุญรอด  ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/4 
๗. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/5 
๘. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง  ครูท่ีปรึกษาห้อง 6/5 

 



 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียนและทางราชการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี   19   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                          
 

                                      (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


