
 
ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่ 66/2564 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2564 

   

ด้วย โรงเรียนก ำหนดเปิดเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่  1  มิถุนำยน  2564 นี้  เพ่ือให้กำรดูแล 
นักเรียน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2564  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ  บังเกิดประสิทธิผลอย่ำง
แท้จริงต่อนักเรียนและโรงเรียน  จึงอำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำช 
บัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  อ ำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 และอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ และให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

นำยพัฒนพงษ์  สีกำ ประธำนกรรมกำร 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองประธำนกรรมกำร 

นำยพิเชฎ  บุญญำ รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน กรรมกำร 

นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง กรรมกำร 

นำยฉลวย  ลิ้นจี ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ นิเทศ ก ำกับติดตำม ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหำ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรดูแลนักเรียน 
  และงำนอ่ืนๆ ที่โรงเรียนมอบหมำย 

ครูที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ม.1/1 นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์ นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ  

ม.1/2 นำงรวีวรรณ  สุขรอด นำงสำววิจิตรำ  ฉลวย นำงชุลี  ครุธแก้ว 

ม.1/3 นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  

ม.1/4 นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ ่ำ  

ม.1/5 นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว นำยธรรมปพน  บัวเขียว  

ม.1/6 นำยมนตรี ขอบุญ นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม   

ม.1/7 นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล นำยอำทิตย์  ก ำจัด นำงจิดำภำ  เข็มพล 

/ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2… 
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ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ม.2/1 นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง นำงอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร  

ม.2/2 นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  

ม.2/3 นำยภูวิศ  ครุฑหลวง นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ  

ม.2/4 นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูล นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี  

ม.2/5 นำงฐิติพร  เทียนศรี นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์  

ม.2/6 นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ  

ม.2/7 นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว นำยอธิพันธ์  ชัยศรี นำงสำวนงนุช  แสงทอง 

 

 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ม.3/1 นำงชุติมำ  สวนปลิก นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ  

ม.3/2 นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก นำยมำนพ  จันทร์หอม 

ม.3/3 นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์ นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ  

ม.3/4 นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ นำยวัชรกฤษณ์  อินมี  

ม.3/5 นำงสำวนภำศรี  สงสัย นำยชัชวำลย์  กันเพชร  

ม.3/6 นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์ นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน  

ม.3/7 นำงรมณีย์  สร้อยสน นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร  

 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ม.4/1 นำงนิตยำ  มั่งมี นำยเชษฐำ  เพชรคง  

ม.4/2 นำยไตรรงค์  กล ่ำบุตร นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร  

ม.4/3 นำยพงศกร  ยืนยง นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  

ม.4/4 นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง นำงสำวประนอม  ม่วงงำม  

ม.4/5 นำงบังอร  อ่วมแก้ว นำงสำวภัทรสุดำ  เนียมดวง  

ม.4/6 นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ  

     

   

/ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5… 
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ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5    
ม.5/1 นำงสำวนฤมล  สุดเงิน นำงสุรินทร์พร  มีหินกอง  

ม.5/2 นำยวันโชค  ขวัญเมือง นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  

ม.5/3 นำงรุจิรำ  คลังคง นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์  

ม.5/4 นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  

ม.5/5 นำงสำวสำยบัว  มูลทำ นำงสำวปำริชำติ  กุศล ครูจีนใหม่ 

ม.5/6 นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์  

 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ม.6/1 นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์ นำยฉลวย  ลิ้นจี ่  

ม.6/2 นำยประจวบ  ชูเชิด นำงสำวจินตนำ  อ่ิมพิทักษ์  

ม.6/3 นำงวิไลพร  ฝั้นสกุล นำยชวลิต  ร ำขวัญ นำงมัลลิกำ  อรัญศรี 

ม.6/4 นำยสมบัติ  ประจุ นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  

ม.6/5 นำงมำรศรี  ลิ้นจี่  นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  

ม.6/6 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต  

 
มีหน้ำที่   1.  ดูแลนักเรียนตำมขอบข่ำยงำนของครูที่ปรึกษำของโรงเรียน 
   2.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
  

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อกำรดูแลนักเรียน 
ของโรงเรียนสืบไป และให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ของกำรปฏิบัติงำน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันที่  6  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564      
                                                     

 
 
(นำยพัฒนพงษ ์ สีกำ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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กำรจัดห้องเรียนและควำมรับผิดชอบห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น 

(เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ที ่66/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2564) 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
ห้อง  ห้องเรียน  ห้อง  ห้องเรียน  ห้อง  ห้องเรียน 

ม. 1/1      541   ม. 2/1     548   ม. 3/1     421 
ม. 1/2      542   ม. 2/2     536   ม. 3/2     422 
ม. 1/3      543   ม. 2/3     535   ม. 3/3     423 
ม. 1/4      544   ม. 2/4     534   ม. 3/4     424 
ม. 1/5      545   ม. 2/5     533   ม. 3/5     425 
ม. 1/6      546   ม. 2/6     532   ม. 3/6     426 
ม. 1/7      547   ม. 2/7     531   ม. 3/7     427 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  
ห้อง  ห้องเรียน  ห้อง  ห้องเรียน  ห้อง  ห้องเรียน 

ม. 4/1      437   ม. 5/1     633   ม. 6/1     642 
ม. 4/2      436   ม. 5/2     632   ม. 6/2     643 
ม. 4/3      435   ม. 5/3     622   ม. 6/3     644 
ม. 4/4      434   ม. 5/4     623   ม. 6/4     645 
ม. 4/5      433   ม. 5/5     624   ม. 6/5     635 
ม. 4/6      432   ม. 5/6     625   ม. 6/6     634 

 
 

หมำยเหตุ  ให้ครูที่ปรึกษำและนักเรียนที่ประจ ำแต่ละห้องได้ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน ตำมข่ำยงำนที่โรงเรียนก ำหนด 


