
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ท่ี 053 / 2565 

เร่ือง  แต่งต้ังครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2565 
**************************************************** 

  

 ด้วยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยามีนโยบายเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ 
ได้มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาดูและหัวหน้าระดับช้ันดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายกรณีได้อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง ท้ังด้านวิชาการ ความประพฤติ ครูจ าเป็นต้องดูแลนักเรียนท้ังกลุ่มปกติท่ีต้องส่งเสริม
เพิ่มเติมและกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาตนเองตลอดจน
ติดตามงานแต่ละฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ได้ผลสมบูรณ์ท่ีสุด เพื่อให้การแต่งต้ังครูที่ปรึกษา  
หัวหน้าระดับช้ันประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต 

นางวรรณนิสา จันทราศรี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ ์

นางสาวจารุวรรณ ทองค า 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 นางสาวธัญญลักษณ์ แมตส่ี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 นายดนุภาพ บัวนาเมือง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 นายมานพ นาคชาตรี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ  

นายโยคริน ทองคุ้ม (หัวหน้าระดับ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 นายสุรชัย เดชอุ้ม (หัวหน้าระดับ) 

นางวัสสา ประวะเสนัง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 นางล าเพย พุ่มห้วยรอบ 

นายพัฒน์พิสุทธิ์ ตาแก้ว 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 นางศิวพร ทิมาสาร  

นางสาวณัฏฐณิชา ข าปาน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 นางกฤษณา มาเลิศ 

นายอุเทน พิลึก 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 นางกาญจนา พันธุรกัษ ์

นางกัญณภัทร ดังโนนทอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 นายสมศักดิ์ เกตุมี 

นางสุภาภรณ์ เกตุมี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 นายมานิตย์ อินทร์สว่าง (หัวหน้าระดับ) 

นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิกา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 นางสาวนิติกรณ์ มาลา 

นางสาวนิตยา โพธิ์ศิริ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน 

นายกิติชัย ธนะทิพากร 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 ว่าท่ี ร.ต.ณัฏฐนันท์ พูนธนโชคก์ 

นางสาวชรินรัตน์ คันทะสินธ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 นายทองคูณ เพี้ยมูล 
นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาส 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 นางนรนิทร์ อิดฐี 
นางสาวภักด์ิชามน จันทร์สุข 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 นางแพรวพฒัน์ เหมือนสุวรรณ ์
นางสาวป้างรีรัตน์ หว่างวรกิจ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 นายเกริกพล มะลิจต้น 
นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 นายวิเชียร แสนซื่อ  
นางปิยะพร แสนซื่อ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 นางวราภรณ์ ถาวร 
นายณัฐกร กล่ินมิ่ง 
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ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์ 

นางสาวนันทนัช เอกภูธร 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์ 

นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์ 

นายธันวา ม่วงเลี้ยง (หัวหน้าระดับ) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 นางปภัสนันท์ พึงยา 

นายสุนทร คงศิริ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต 

นางสาวปฐมา ใจแสน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 นางคนึงนิจ ชัยมี 

นางสาวปาริชาด พันทอง (หัวหน้าระดับ) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 นางวริศรา จ าปาหวาย 

นางชลิดา แก้วมา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์ 

นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 นางสาอัจฉรานันท์ เทียนทองดี 

นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 นายมานัด ค าด า 

นางเพ็ญนภา ค าด า 
 
หน้าท่ี 1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้รับมอบหมาย  
        2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับช้ันและด าเนินการดูแลช่วยเหลือ   
ให้คาปรึกษาส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้  
       3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ให้ขวัญกาลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในท่ีปรึกษา  
       4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง ส ารวจสถิติการมาเรียน - ขาดเรียนในแต่ละวันและพบ
นักเรียน ในท่ีปรึกษาในคาบโฮมรูม / เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อรับทราบปัญหาในการอบรมนักเรียน 
ศึกษานักเรียน เป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน  
       5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในท่ีเพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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      6. ดูแล ให้ค าแนะน าในการแต่งกายประจ าวันของนักเรียนให้ถูกระเบียบของโรงเรียน  
      7. ช้ีแจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน / การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค / สอบ
แก้ตัว และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรบัปรุงและส่งเสริมพัฒนาการ  
      8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับช้ันและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน  
      9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานท่ีปรึกษาตามท่ีกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนก าหนด  
     10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
     11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความวิริยะ 

เสียสละ สามัคคี เพื่อให้การแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   5 พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

  (นายนิมิตร  ปานช้าง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

   


