
 

 

 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี    120 /2561 

เรื่อง  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 
---------------------------- 

 
 เพ่ือให้การกํากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561  ดังน้ี 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 

1.  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายนุกูล  อํ่าอ่วม  รองผู้อํานวยการ       รองประธานกรรมการ 
3.  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อํานวยการ       รองประธานกรรมการ 
4.  นางสาววิไล  อ่อนตานา รองผู้อํานวยการ       รองประธานกรรมการ 
5.  นายดิเรก  ทองหนัก ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
6.  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
7.  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
8.  นางสมศรี  แซ่เล้า  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ 
9.  นายบุญส่ง  เทียนคํา  ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางสินีนาฎ  คชนิล  หัวหน้างานระบบดูแลฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี   กํากับ  ติดตาม  ดูแล  ควบคุม  อํานวยความสะดวก และให้คําปรึกษาแก่ครูท่ีปรึกษาใน 

การดูแล  เอาใจใส่พฤติกรรมของนักเรียน  พร้อมกับให้การช่วยเหลือ  ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนและ 
ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีร้ายแรง 
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หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นางอําพร               สินมา  

รองหนัวหน้าระดับ นางกมลสรวง          คมเฉียบ 
นางศจีลักษณ์          พงศ์สุภา 

 

1.1 นางสาวธิดา          รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสาคร ม.2) 

 

1.2 นางสินีนาฎ           คชนิล 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูดิเรก) 

 

1.3 นายสมนึก             เกิดเนตร 
ครูอัตราจ้างพลศึกษา 

 

1.4 นางผกากรอง          พินิจ 
นายชัยรัตน์            อํ่าพูล 

 

1.5 นายชาติ                ถาวร 
นางสาวนลนัฐรัตน์    เหลืออ่อน  
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูดิเรก 

 

1.6 นางประภาพรรณ     พรมสาร 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสาคร ม.1) 

 

1.7 นายไพบูลย์            อมรประภา 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูศจีลักษณ์) 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสุภาพ คนท่ี 1) 

 

1.8 นางศจีลักษณ์          พงศ์สุภา 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสุภาพ คนท่ี 2) 

 

1.9 นางสาวลักษณา            เยาวสังข์ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูนิทัศน์) 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูกมลสรวง) 

 

1.10 นางดวงเดือน          กิติประสาท 
ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ 

 

1.11 นางกมลสรวง          คมเฉียบ 
นางสาวอัฐอรวี         อํ่าบางกระทุ่ม 
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หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นายสมนึก               ใยศิลป์  

รองหัวหน้าระดับ นางสุรีย์                  ศิริรัตน์ 
นางนงคราญ            เอ่ียมบาง 

 

2.1 นางวิไลลักษณ์           งานสลุง 
นางสุรีย์                  ศิริรัตน์ 

 

2.2 นางนงคราญ              เอ่ียมบาง 
นายธีรยุทธ                อินไชย 

 

2.3 นางสาวธรรมรัตน์        ราชรองเมือง 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูวิไลลักษณ์) 

 

2.4 นางสาวภัทรินทร์         สังข์ทอง 
นางดวงเดือน             เร่งเจริญ 

 

2.5 นางสาวกัลยา             พ่ึงพาณิชย์กุล 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสุรีย์) 

 

2.6 นางจารุวรรณ             เดชคุ้ม 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูอุษา) 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูนงคราญ) 

 

2.7 นางพนัชกร                มีศาสตร์ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูภัทรินทร์) 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูกัลยา) 

 

2.8 นายอัครเดช              เผือกทอง 
นายณรงค์                 จันทุดม 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูสมนึก) 

 

2.9 นางสาวจารุวรรณ        ขันธพิน 
ครูอัตราจ้างสังคมศึกษาฯ 

 

2.10 นายวรวิทย์               ไชยม่ิง 
นางสาวบุษกร            พรหมศรี 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูธรรมรัตน์) 
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หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นายพิทักษ์           โพธิ์ทอง  

รองหัวหน้าระดับ นายธราธร           สุขะอาคม 
นางนุศรา             จันทร์สละ 

 

3.1 นายธีรพงษ์           นวลด่อน 
นางเจียรนัย           สืบคํา 

 

3.2 นางสาวมณี           แซ่ท่อ 
นางสาวสุชาวดี       พิมหานาม 

 

3.3 นางพนิตนาฏ         รัตนพนิต 
นายสงบ               ดุษฎีธัญกุล 

 

3.4 นางชลธิชา            วรภ ู
นางวาสนา            ประวันนา 

 

3.5 นางนุศรา             จันทร์สละ 
นางสาวปรารถนา    หอมลา 

 

3.6 นางจุฑาทิพย์         ยงพาณิชย์ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูธิติมา) 

 

3.7 นางสวาท             สิริพัฒนา 
นิสิตฝึกประสบการณ์ (ครูเจียรนัย) 

 

3.8 นายธราธร            สุขะอาคม 
นางสุรภา             จันทร์เปล่ง 

 

3.9 นางบุษราภรณ์       บุญวังแร่ 
นางรัชนี               พรมชู 

 

3.10 นางสุมนรัช           ชมสวนสวรรค์ 
นางธิติมา             พรามพิทักษ์ 
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หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นายสันติพร           ภู่พงษ์  

รองหัวหน้าระดับ นางวรรธนี             ศิริโชติไพบูลย์ 
นางดารารัตน์         มะอิ 

 

4.1 นางวรรธนี              ศิริโชติไพบูลย์ 
นางรุ่งรวี                อภิชาติธํารง 

 

4.2 นางพยอม              คุ้มฉาย 
นางดารารัตน์          มะอิ 

 

4.3 นางชลปรียา           สวนทว ี
นางกาญจนา           จันทร์สคุนธ์ 

 

4.4 นางอัญชลีลักษณ์      ผลประเสริฐ 
นางสาวสาวิตรี         ขาวทรงธรรม 

 

4.5 นายวิเชียร              หลําประเสริฐ 
นายคนอง              ทองเมือง 

 

 
 
หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นายพันธพงษ์          อินทรวเิศษ  

รองหัวหน้าระดับ นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง 
นางอิสริยา              ณ พัทลุง 

 

5.1 นายนิกร                 พันธ์รณุ  
5.2 นางอิสริยา               ณ พัทลุง 

นางสมจิต                ทองเมือง 
 

5.3 นางสาวปรางค์ทราย    อุดด้วง 
นายสุรสิทธิ์               คัมภรีทัศน์ 

 

5.4 นางภารณี                เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
นางปาริชาติ              สิทธ ิ

 

5.5 นางณัชภัทร              วงศ์จีน 
นางสมพร                ศรีพูล 

 

5.6 นายเอกกมล             เรืองเดช 
นางนาตฤดี              สุขสินธารานนท์ 
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หัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ช้ัน ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
หัวหน้าระดับ นายไพโรจน์                 สิรพัิฒนา  

รองหัวหน้าระดับ นางจิณห์ญภัค              ประเสริฐศักด์ิ 
นายสุรเชษฐ์                 แสงอาทิตย์ 

 

6.1 นางสาวสุภัคฉวี              เอ่ียมสําอาง  
6.2 นางสาวภัณฑิลา             แย้มพยุง 

นางวรรณเพ็ญ               เชือ้สิงห์ 
 

6.3 นายสุรเชษฐ์                  แสงอาทิตย์ 
นางสาวรัตนากร             โพธิ์ดง 

 

6.4 นางนงนุช                     วริิยานุกูล 
ครูจีน (ย้าย) 

 

6.5 นายอดิเทพ                   กรีแสง 
นางจิณห์ญภัค                ประเสริฐศักด์ิ 

 

6.6 นางสาวสุทธิดา               เพ็ชรเอม  
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาในการกํากับดูแลและแก้ไข
พฤติกรรม  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีรยนและงานท่ี 
มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
      (นางสาวอรุณศรี         เงินเสอื) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


