
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนปำกเกร็ด 

ที่ 78/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

................................................ 
 

 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  และ
สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง       
มีความสุข”  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3  ได้
ก ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนมอบหมำยครูทุกคน ดูแล รับผิดชอบพฤติกรรมของนักเรียน  เพ่ือให้ค ำแนะน ำ  เป็นที่
ปรึกษำให้ควำมอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียนปำกเกร็ด โรงเรียน
จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย 
  1.1  นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์    ประธำนกรรมกำร 
  1.2  นำยชวัลวัฒน ์ ถิรไชยพิบูล    กรรมกำร 
  1.3  นำยวิชัย  นำคสิงห์     กรรมกำร 
  1.4  นำยภิรมย์  ชุ่มชำต ิ     กรรมกำร 
  1.5  นำงดำรำณีย์  กิตติวิทยำกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ในกำรจัดครูที่ปรึกษำชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด้วย   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     หัวหน้าระดับชั้น    ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทอง 
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ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.1/1 2201 
1.  นำงสำวเดือน  บุญจวง  
2.  นำงสำวบูรณำ  แก่นจ ำรูญ  

ม.1/2 2202 
1.  นำยสมมำต  แก่นจันทร์  
2.  นำงสำวสุนิษำ  ปำโน  

ม.1/3 2203 
1.  นำงเบญจมำศ  สุขเกษม  
2.  นำยมงคล  สีนวล  

ม.1/4 2204 
1.  นำงสำวโชติกำ  พูลทรัพย์  
2.  นำงณัฏฐนันท์  โล่ห์นำรำยณ์  

ม.1/5 1205 
1.  นำงพรทิพย์  ฤทธิ์จ ำรัส  
2.  นำยอภิสิทธิ์  สองศรี  

ม.1/6 1206 
1.  ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทอง  
2.  นำงส ำเริง  หล่อประเสริฐ  

ม.1/7 1207 
1.  นำงกัลยำ  ท ำบุญ  
2.  นำยสุวิชัย  เวทย์โส  

ม.1/8 1208 
1.  นำงสำวโสภณ  ชุมรักษ์  
2.  นำยอนุชิต  เนตรจุ้ย  

ม.1/9 1209 
1.  นำงสำวน้ ำอ้อย  มีแสน 2 
2.  นำงสำวกันตรัตน์  พงษ์พำนิช  

ม.1/10 1210 
1.  นำงสำวดวงกมล  ตันกิติภัญโญ  
2.  นำงกรินอร  กันหำค ำ  

ม.1/11 1211 
1.  นำงพัชรี  อินทำปัจ  
2.  นำยเสรี  อุส่ำห์ดี  

ม.1/12 1212 
1.  นำยสิริวัฒน์  ปรำณี 1 
2.  นำงสำวกรกนก  ดัดแวว  

ม.1/13 332 
1.  นำงสำวจิตตำกำนต์  วังค ำ 
2.  นำงสำวสุธำสินี  ภักดีนำรถ 

 

ม.1/14 333 
1.  นำงสำววรุณนภำ  ริณพัฒน์ 
2.  นำงศิริพร  คนซื่อ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       หัวหน้าระดับชั้น    นำงสำวอัญชลี  พสกบุตร 
 

ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.2/1 2303 
1.  นำงสำวเมลดำ  รุ่งเรือง  
2.  นำงสำวศิริรัตน์  ป้องปิด  

ม.2/2 2304 
1.  นำงสำวอัญชลี  พสกบุตร  
2.  นำงสำวนิกข์นิฌำ    ศรีบุตรตำ 1 

ม.2/3 2305 
1.  นำงสำววรรณำ  เจริญสุข  
2.  นำงสำวรังสิมำ  ไทยวัฒน์  

ม.2/4 1304 1.  นำงสำวนิภำวรรณ  ผสุดี  
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2.  นำงสำวทิพย์สุดำ  กิจโอสถ  

ม.2/5 1305 
1.  นำยวชิระ  ประสำนพันธ์  
2.  นำงสุมิตรำ  สุขสุวรรณ  

ม.2/6 1306 
1.  นำงลักษณำ  ดลเสถียร 2 
2.  นำงสำวสมพร  พรมรักษำ  

ม.2/7 1307 
1.  นำงสำวชนกมณฐ์  แสงสี  
2.  นำยสมศักดิ์  พลำยด้วง  

ม.2/8 1308 
1.  นำยสำยชล  ชังอินทร์  
2.  นำงสำวเอ้ืองอรุณ  อ่อนทุม  

ม.2/9 1309 
1.  นำยธัญประภำ  ดำวังปำ  
2  ว่ำที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทำบัว  

ม.2/10 1310 
1.  นำงสำวปิยะธิดำ  พึ่งพินิจ  
2.  นำงสำวจิรำภรณ์  เสืออินทร์  

ม.2/11 1311 
1.  นำยพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ  
2.  นำงสำวญำนิน  สำรพงษ์  

ม.2/12 1312 
1.  นำงสำวกัญจนำ  คชศิริ  
2.  นำงสำวพัชรินทร์  จันทะดวง  

ม.2/13 2301 
1.  นำยญำณุสิทธิ์  ภูหนองโอง 
2.  นำงสำววิภำดำ  สุขวิพัฒน์ 

3 
 

ม.2/14 2302 
1.  นำงสำวชนันญำ  อุ่นใจ 
2.  นำงสำวประภัสสร  รักษำภักดี 

 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      หัวหน้าระดับช้ัน    นำยพสิษฐ์  เชื้อฉิม 
 

ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.3/1 2401 
1.  นำงพัชรี  เรือนเพ็ชร์  
2.  นำยปิยวัฒน์  ฤทธิ์มำก  

ม.3/2 2402 
1.  นำงเถำวัลย์  โกเม  
2.  นำยนวพรรษ  ศุภวรำงกูล  

ม.3/3 2403 
1.  นำงสำวกำนดำ  ฉัตรแก้วไพศำล  
2.  นำงสำวพิตตนันท์  กิตติพัฒนำวุฒิ  

ม.3/4 2404 
1.  นำงสำวพิชำมลญ์  คงก ำเนิด  
2.  นำงสำวปิยะนุช  บุตรมำตย์  

ม.3/5 1405 
1.  นำงสำวระวิวรรณ  ทองจันทร์  
2.  นำงสำวรุจินันท์  จันทร์ศรีเมือง  

ม.3/6 1406 
1.  นำงสำวอนุสรำ  สินธุสุข  
2.  นำงสำวจันทร์จรัส  ศิริวำลย์  

ม.3/7 1407 1.  นำงพรวิไล  ทับแสง  
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2.  นำงสำวชนกพร  ฟักสังข์  

ม.3/8 1408 
1.  นำยกมล  ทองดอนตัน  
2.  นำงสำวจิตสุภำ  ฤกษ์อ ำนวยชัย  

ม.3/9 1409 
1.  นำยพสิษฐ์  เชื้อฉิม 1 
2.  นำงสำวกนกวดี  นิพันธ์ประศำสน์  

ม.3/10 1410 
1.  นำยนิติกร  เบญมำตย์  
2.  นำงสำวลัญจกร  ศรีทองมำศ  

ม.3/11 1411 
1.  นำงสำวณัฐกมล  ภัทรำรัตน์กุล 2 
2.  นำงสำววรวรรณ  สุขสวัสดิ์  

ม.3/12 1412 
1.  นำยณพวุฒิ  เชำวน์เชฏฐ์  
2.  นำงสำวลลิตำ  นนทวิศรุต  

ม.3/13 335 
1.  นำงสำวสุวิภำ  มำลำกำญจน์ 
2.  นำยดิฐธิเดช  แจ้งคต 

 

ม.3/14 334 
1.  นำงชื่นจิต  โฉมอุดม 
2.  นำยไกรวัชร  บัวเทศ 

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
      หัวหน้าระดับช้ัน     นำยวสันต์  ศักดำศักดิ์ 

 
ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.4/1 721 
1.  นำยเมธี  ชรำศร ี  
2.  นำงสำววำสนำ  โสภำรักษ์  

ม.4/2 722 
1.  นำงสำวสมร  โกวิทชัย  
2.  นำยวสันต์  ศักดำศักดิ์ 1 

ม.4/3 723 
1.  นำงสำวนิธิกำนต์  เกล้ำเกษร  
2.  นำยประสำน  ปิ่นนิล  

ม.4/4 724 
1.  นำยปิยะ  บริสุทธิ์เพ็ชร์  
2.  นำงสำวกันยกำนต์  สำริกำรินทร์ 2 

ม.4/5 725 
1.  นำงสำววัชรภีรณ์  เขตสกุล  
2.  นำยภูริณัฐ  มังครักษ์  

ม.4/6 726 
1.  นำงเนตรนภำ  บุญศิริ  
2.  นำงสำววรรณิภำ  ศรีนำค  

ม.4/7 1202 
1.  นำยสรำวุธ  โกษะโยธิน  
2.  นำงชำลินี  มุสตัง  ติงกี  

ม.4/8 1204 
1.  นำงพรพิมล  อ้นไชยะ  
2.  นำงอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี  

ม.4/9 1302 
1.  นำงสำวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร  
2.  นำยพงพันธ์  แย้มเผือก  
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ม.4/10 1401 
1.  นำงสำวน้ ำฝน  ทะกลกิจ  
2.  นำยเอนกนันท์  บัลลังก์โพธิ์  

ม.4/11 773 
1.  นำยธำนี  เวียงวีระเกียรติ 
2.  นำงสำวพัชรำภรณ์  บุณยทรรศนีย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
              หัวหน้าระดับชั้น    นำยอำภำกร  โพธิ์สุข 

 
ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.5/1 747 
1.  นำงสำวธิตินันท์  นำจำน  
2.  นำงสำวอัมพร  พละโพธิ์  

ม.5/2 2306 
1.  นำยสมศักดิ์  จันทร์ใบเล็ก  
2.  นำงนุชจรี  คงโพธิ์น้อย 2 

ม.5/3 765 
1.  นำงประทิน  พ่วงแพ  
2.  นำยอภิวัฒน์  จันทร์ทองค ำ  

ม.5/4 766 
1.  นำงจตุพร  ปุกิจ  
2.  นำงสำวเตือนตำ  สุพรรณทอง  

ม.5/5 767 
1.  นำงสำวชญำภำ  นิลมณี  
2.  นำงสำวศศิวิมล  แสงกรด  

ม.5/6 768 
1.  นำงสำววชิรำพร  กองสุข  
2.  นำงสำวอำทิตยำ  เฟ่ืองส ำรวจ  

ม.5/7 774 
1.  นำงสำววิไลพร  วงศ์ฤทธิ์  
2.  นำยสุมิตร  จิตคงสวัสดิ์  

ม.5/8 775 
1.  นำยประกำศิต  ปรำบพำล  
2.  นำงสำวนิธิดำ  พลำยแก้ว  

ม.5/9 757 
1.  นำงรัชดำ  นิลโมจน ์  

2.  นำงสำวอรรจฐำนิศร์  ถือธรรม  

ม.5/10 1402 
1.  นำงสำววันวิสำข์  ดวงประทีป 1 
2.  นำยอำภำกร  โพธิ์สุข  

ม.5/11 772 
1.  นำยสุชำกรณ์  พวงทอง  
2.  นำงสำวสุจินันท์  มณีวงษ์  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

             หัวหน้าระดับช้ัน     นำงสำวสุดำรัตน์  ฤทธิ์นุช 
 

ชั้น ห้องเรียนหมำยเลข ชื่อครูที่ปรึกษำ หมำยเหตุ 

ม.6/1 2405 
1.  นำงภำวนำ  พ่วงพลำย  
2.  นำยศิระณัฐพล  โล่ห์นำรำยณ์  

ม.6/2 2106 
1.  นำงกชณิภำ  กันตะกนิษฐ์  
2.  นำยนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ 2 

ม.6/3 745 
1.  นำยวิศรุต  ศรีนวล  
2.  นำงสำวนวลอนงค์  ยศสำย  

ม.6/4 741 
1.  นำงอำทิตยำ  เวียงวีระเกียรติ  
2.  นำยสิทธำรักษ์  เขียนศิริ  

ม.6/5 761 
1.  นำงสำวสุกัญญำ  จงจิตต์สุข  
2.  นำยชำคริต  กิมสร้ำง  

ม.6/6 762 
1.  นำงสุธิดำ  อุไรวงศ์  
2.  นำยบดินทร์  ชุตินทร  

ม.6/7 1201 
1.  นำงสุพิศ  รนขำว  
2.  นำยณัฐพล  เพ็งโสภำ  

ม.6/8 763 
1.  นำงสำวปิ่นอนงค์  ซื่อตรง 3 
2.  นำงสำวปุณญำนดิำ  กุลจนัทร์ไพบูลย์  

ม.6/9 776 
1.  นำงสำวสุนันทำ  จิตต์มั่น  
2.  นำงสำวพิมชนก  วิริยจำรี  

ม.6/10 1404 
1.  นำงสำวสุนีย์  คะงุ่ย  
2.  นำงสำวสุดำรัตน์  ฤทธิ์นุช 1 

ม.6/11 771 
1.  นำงชำลิสำ  รักษำศรี 
2.  นำงสำวสุภำณัน  ยศมงคล 
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3.  รายช่ือครูที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ 

1 นำยสุชิน  สุขเกษม 
หัวหน้ำงำนลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงชั่วครำว 

2 นำงกำนต์นำรี                 ธรรมครบุรี หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
3 นำงสำววนิดำ อยู่ยืน หัวหน้ำงำนพัสดุ 
4 นำงสำยพิณ           ศรีเพ็ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
5 นำงสำวศศิธร                    สิงหธรรม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
6 นำงสำวภัทรำวดี               มำกแสง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
7 นำยปริญญำ                  พวงจันทร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
8 นำยนพวัฒน์             ศิขรินทร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ 
9 นำยนิพล      โดตพูล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
10 นำงสำยพิน                     งำมสง่ำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
11 นำงสำวจุฬำลักษณ์              อุปนันชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
12 นำยวิทยำ ศรีศำสตรำ ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
13 นำงเบญจมำศ สุชำติพงศ์ ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
14 นำงเตือนใจ ขม้ินเขียว ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
15 นำงสุธำทิพย์ ธีรประสำธน์ ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
16 นำงวชิรำ ศิริจิตรจินดำ ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
17 นำงมุขสุดำ ถีระแก้ว ครูเกษียณอำยุรำชกำร 
18 นำงสมอุรำ ทองรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 
19 นำงเฉลิมศรี จักษุพำ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
20 นำงสำวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและบุคคล 

21 นำงมำลัย สังวำลย์วงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรบรหิำรกิจกำรนักเรียน 
22 นำงสำวพัชรินทร์ ปองสุข ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิกำร 
23 นำงสำวจันตณำ ฉำงแก้ว เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
24 นำงสำวศิริณภำ นิลมณี เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
25 นำงจันทร์ฉำย วัฒนจรัส งำนบุคคล 
26 นำงสำวนิฤมล พยุงวงษ์ กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
27 นำงสำวสุภำพร เรียมรัตนวำณิชย์ กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
28 นำงสำวพรทิพย์ เนื่องแก้ว กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร 
29 นำงสำวฉลวยเกษ แจ้งห้วย กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 
30 นำงสำวชลธิชำ เพียรพี่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร 
31 นำงเพ็ญภัสสร์ วิจิตร กลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 
32 นำงสำวพิศมัย ถนอมวงศ์ กลุ่มกำรบริหำรงบประมำณและบุคคล 
33 นำงสำวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย ส ำนักงำนแผนงำน 
34 นำงสำวน้อง แพทอง เจ้ำหน้ำที่สระว่ำยน้ ำ 
35 นำงสำวอำรีย์ ทองเมืองหลวง เจ้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
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 ขอให้ทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเต็มใจ  เต็มก ำลัง  เต็มควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อ 
กำรพัฒนำผู้เรียนและรำชกำรต่อไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่         มีนำคม    พ.ศ. 2561 
 
         (นำยนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกเกร็ด  


