
 

รายช่ือหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาประจำชั้น                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1-3   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนเมืองหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
 

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 1 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.1 นางสาวชุติมา   เอมสวัสดิ์ 088-4466227  
ม.1/1 เตรียมแพทย์-สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ 1. นางสาวศศิวิมล  จงไกรจักร 081-7979096  
ม.1/2 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์ 088-4466227  
ม.1/3 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางกานต์สิริ  มาตขาว 081-8923495  

  2. นางสาวเก็จแก้ว วงษ์พุทธ 080-6903704  
ม.1/4 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางสาววัชรี  เพชรรัตน ์ 089-7270387  

  2. นางสาวผกามาส  บุญแก้ว 087-8834097  
ม.1/5 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางสาวนิภาวรรณ  ชูแก้ว 098-7248003  

  2. นายปภิณวชิ  ชูแก้ว   
 

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 2 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.2 นายกิตติพงศ์   จันทร์ดำ 083-5530682  
ม.2/1 แผนการเรียนเตรียมศิวะ 1. นายโชคชัย สกลวิรัตน์ 086-5937500  
ม.2/2 แผนการเรียนทั่วไป 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์ดำ 083-5530682  
ม.2/3 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม 082-2776799  

  2. นางสาวเกษร  นาคสงิห์ 093-6072259  
ม.2/4 แผนการเรียนทั่วไป 1. นายพิศิษฏ์ฐา  ผกากรอง 085-7898075  

  2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑามาศ กาจพิรุณ 065-4013516  
ม.2/5 แผนการเรียนทั่วไป 1. ว่าที่ร้อยตรีเวคินทร์  จูฑานุวงศ์ 064-8187988  

 

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 3 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.3 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ   พุ่มนวน 093-5754665  
ม.3/1 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. นางสิริพร รอดวิจิตร 083-8865072  

  2. นางปิยะมาศ  ก่ิงน้ำฉา 084-4508428  
ม.3/2 แผนการเรียนทั่วไป 1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  พุ่มนวน 093-5754665  
ม.3/3 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางสาววริษฐา  พรานบุญ 099-3060443  
ม.3/4 แผนการเรียนทั่วไป 1. นายดสุิทธิ์  ไกรทอง 089-9110997  

  2. นางสาวชนิตา นุ้ยเมือง   
ม.3/5 แผนการเรียนทั่วไป 1. นางอรพิน จันทร์เกตุ 084-4416243  

  2. นางอัมพร  จันทร์มณ ี 081-0905649  
 
 
 
 
 



 

รายช่ือหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาประจำชั้น    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนเมืองหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
 

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 4 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.4 นายวัชระ  ขาวนุ้ย 095-0384386  
ม.4/1 เตรียมแพทย์-สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ 1. นางสาวธัญสนิี สังขาชาติ   
ม.4/2 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. นางสาวอัจจิมา บรรพต 099-4967171  

  2. นางสาวนนัทิกานต์  วังชิต   
ม.4/3 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข 081-8958130  

  2. นางสาวรจนา  สุดรอด 088-4445840  
ม.4/4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (จีน) 1. นายกฤษณ์ คงเปีย 087-3881862  

  2. นายพรชัย  ประทานทรัพย ์ 086-6843128  
ม.4/5 แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 1. นายวัชระ  ขาวนุ้ย 095-0384386  

 

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 5 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.5 นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา   086-9645787  
ม.5/1 แผนการเตรียมวิศวะ 1. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา 086-9645787  

  2. นางสาวสกาวใจ  อ้นสุวรรณ   
ม.5/2 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา 081-8922328  

  2. นางสาวปรางทิพย์  ช่วยครุฑ   
ม.5/3 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 1. นางอำนวย  ออกเวหา 087-2782921  

  2. นายปฐวี  พฒุใหญ่   
ม.5/4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (จีน) 1. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ ์ 081-3413636  

  2. นายรภัทรพล  เจนพาณิชย์ชีพ   
ม.5/5 แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 1. นายประสิทธิ์ นาคสิงห ์ 086-9495224  

  2. นายนิวฒัน์ ขุนพรม   
     

รายช่ือครูที่ปรึกษาประจำชั้นปีท่ี 6 
ระดับชั้น แผนการเรียน ครูที่ปรึกษา เบอร์โทร หมายเหตุ 

หัวหน้าระดับ ม.6 นายโกวิทย์  ธานีสอน 062-4308086  
ม.6/1 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. นางรมมดี  ชุมแก่น 085-6554305  

  2. นางสมัย  สุวรรณอำภา 087-2782921  
ม.6/2 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. นางสาวทิวะพร คงบุญม ี 088-1810825  

  2. นางสาวเยาวเรศ ทองเหลือ   
ม.6/3 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (จีน) 1. นางสาวศิริพร  ผุดวรรณา 085-2989496  
ม.6/4 แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 1. นายโกวิทย์  ธานสีอน 062-4308086  

  2. นายนฤพร  เพชรเชนทร์   
ม.6/5 แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 1. นางสาวทับทิม พุ่มคลา้ย 086-2816052  

  2. นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์ 086-6843128  



 

 


