คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 78 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้นเรียนประจาปีการศึกษา 2559
.............................................
เพื่อให้การปกครองดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 39
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้ง และมอบหมาย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับชั้นเรียนประจาปี
การศึกษา 2559 ดังเอกสารแนบท้ายคาสั่งนี้
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด บังเกิดผลดีต่อราชการ โดยให้ครูหัวหน้าระดับ
ชั้นเรียนประสานงาน กากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูประจาชั้น และครูประจาชั้น มีหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คาปรึกษา แนะนาและตรวจสอบหลักฐานต่างๆของนักเรียน
2. ปฐมนิเทศนักเรียนถึงความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบ วินัย และ
ข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการและสวัสดิการต่างๆของโรงเรียนที่นักเรียน
จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
3. จัดทา เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการอื่นๆ
4. ติดตาม ช่วยเหลือ ตักเตือน ดูแล แก้ไข และให้คาปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียน
พฤติกรรม หรือ เรื่องอื่นๆ
5. แนะนา หาทางป้องกัน แก้ไข และติดตามนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน หรือพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
6. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปกครองทราบ
7.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
8. รายงานหรือแจ้งปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดกับตัวนักเรียนทันทีต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รายชื่อครูที่ปรึกษาแยกตามระดับชั้นเรียน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(แนบท้ายคาสั่ง ที่ 78 /2559)

ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
ครูที่ปรึกษา
นายทองคูณ เพี้ยมูล
นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาส
นางปิยะพร แสนซื่อ
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนตร์
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
นางสาวภาวินี คนดี
นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
นายอัศวิน บารุงสรณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นายถวัลย์ จันทร์ต้น

ชั้น
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5

นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
นางสาวภคพร ศรีเดช
นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
นายสมศักดิ์ เกตุมี
นางกฤษณา นางกฤษณา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นายมานัด

ชั้น
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
นายมานัด
คาดา
นางธนพรรณ ปรางโท้

ครูที่ปรึกษา
นางลาเพย พุ่มห้วยรอบ
นายถวัลย์ จันทร์ต้น
นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์

คาดา
ครูที่ปรึกษา
นายกิติชัย ธนะทิพากร
นางเพ็ญนภา คาดา
นายลิขิต ศิลาเงิน

ชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
ครูที่ปรึกษา
นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์
นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
นายมานพ นาคชาตรี
นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
นายเกริกพล มะลิต้น
นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
นางสาวรัชนู แสงอะโน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นางศิวพร สุภาพพูล

ชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5

ชั้น
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5

นางกิติภา
โสทะ
นายสุรชัย
เดชอุ้ม
นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
นางปภัสนันท์ พึงยา
นางศิวพร
สุภาพพูล

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
นางวัสสา ปะวะเสนัง
นายธันวา ม่วงเลี้ยง
นายสุนทร คงศิริ
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าระดับชั้นเรียน : นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
ครูที่ปรึกษา
นางวริศรา จาปาหวาย
นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
นางคนึงนิจ ชัยมี
นางสาวปาริชาด พันทอง
นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
นางสุภาภรณ์ เกตุมี

