
 

 

 
 

    ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที่  ๕๓  /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับชั้น และครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

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

 เพ่ือให้การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 

        หัวหน้าระดับชั้น  นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล   
    รองหัวหน้าระดับชั้น นายพิพากษา    สุทธินา 
    เลขานุการระดับชั้น นางสาวสุภาวดี    มุ้ยจีน 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำ 
๑/๑ นางอารีรัตน์  จ าปาจีน นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ  

นางสาวณัฐธีรา แก้วแกมทอง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๑/๒ นางขนิษฐา   ทิพย์มงคล   นางสาววิมลมาศ  สังฆะวัน 
๑/๓ นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล นายพิพากษา    สุทธินา 
๑/๔ นางสาวประนอม  แฟงวัด นางสาววรรณนิศา  นนทศักดิ์ 

นางสาวแวววิมล  ธุระตา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๑/๕ นายสุพล     จันทรี นางสาวอุษณา  ข าดี 

นางสาวมาลินี  เสือลาย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๑/๖ นางคัมภีรัย   แก้วหาญ 

นางสาวบุษบง  ลัดดา  
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

นางสาวสุภาวดี    มุ้ยจีน 
นายศักดิ์รินทร์  แซ่จั่น (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

 

 

 

 



 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
        หัวหน้าระดับชั้น    นายสิทธา  เสาร์แดน 
  รองหัวหน้าระดับชั้น  นางจิรนันท์  คันธีสาร 
  เลขานุการระดับชั้น  นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง 
    

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ 
๒/๑ นางสาววิภาพร  ธรรมสา นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง 

นายระพีพัฒน์  นาเวทรัมย์  (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๒/๒ นายไตรรงค์  ลิยะรัตน์ นางสาวนันท์ณภัส  ดอกกุหลาบ 

นางสาวภารดา  กลมเกลียว  (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

๒/๓ นางจิรนันท์  คันธีสาร นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ   
๒/๔ นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ นายสุจริต  พุ่มไม้ 
๒/๕ นางสาวเสาวนิตย์   มงคลสกุณี นางสาวสิราวรรณ  เสี่ยงบุญ 
๒/๖ นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา นางสาวรมิดา  บุญทา 

นางสาวอรวรรณ  บรรพาอินทร์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๒/๗ นายสิทธา  เสาร์แดน นางสาววิภาดา  เจือจันทร์ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 
        หัวหน้าระดับชั้น  นางสาวอนัญญา  อัตนัย  
    รองหัวหน้าระดับชั้น     นางสาววิรัด   ช่อดาว 
    เลขานุการระดับชั้น นางอนงค์นาถ  สงธิ 

 
  

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำ 
๓/๑ นางสาววิรัด   ช่อดาว นางอนงค์นาถ  สงธิ 

นางสาวปรียาภรณ์  น้ าจันทร์   (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๓/๒ นางสาวธีรารัตน์  ตันเจริญ นางสาวทิพามณี   หาผล 
๓/๓ นางสาวอนัญญา  อัตนัย 

 
นายณัฐพงศ ์ แม้นทิม  (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
นางสาวอัจฉราพร โป่งแยง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 

๓/๔ นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ 
๓/๕ นางดวงพร   ไชยรุตม์ นางสาวขวัญสุดา     กองช้าง 

นางสาวประไพจิตร  ไชยอเนก (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๓/๖ นายนิธิ   ทองเปี่ยม นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป 



 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
        หัวหน้าระดับชั้น  นายเมธี  แปนเมือง  
    รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวเดือนฉาย      หนูแสนดี 
    เลขานุการระดับชั้น นายสุรโชค  สังฆธรรม 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำ 
๔/๑ นายสุรโชค  สังฆธรรม นางนิรมิต  วงศ์ภาดี 
๔/๒ นางอภิญญา   พลสวัสดิ์ นางสาวสุภัทรา     บุญพัชรชยั 
๔/๓ นายเมธี  แปนเมือง นางสาวเดือนฉาย      หนูแสนดี 
๔/๔ นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค์ นายอิทธิพันธ์  แสงเขียว 

          

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 
        หัวหน้าระดับชั้น  นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป  
    รองหัวหน้าระดับชั้น นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว 
    เลขานุการระดับชั้น นางสาวร าไพ   มีแก้ว  
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำ 
๕/๑ นางสาวสุชญา  แสงฉลวย นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง 
๕/๒ นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ 
๕/๓ นางอรทัย มาลยานนท์ นายมงคล  อินทร์เรือง 
๕/๔ นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป นางสาวร าไพ  มีแก้ว  

นายพรรษา  สุกรินทร์   (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๕/๕ นายวสันต์    ศรีเมือง นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง 
๕/๖ นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว  

 

 
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 
        หัวหน้าระดับชั้น  นายกันตภน   เรืองลั่น 
    รองหัวหน้าระดับชั้น นางเรวดี    เวียงอ าพล 
    เลขานุการระดับชั้น นางพัชรินทร์  ไม้เกษ 
 
 
 



 
 

ชั้น ครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำ 
๖/๑ นายคมสันติ์  ดางาม นางนิจวรรณ    ค าวังพฤกษ์ 

นางสาวณัฐวดี  จันลา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) 
๖/๒ นายสมควร  พ่อวงษ์ นางสุกัลยา    ค านวนวัย 
๖/๓ นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี นางพัชรินทร์  ไม้เกษ 
๖/๔ ว่าท่ี ร.ต.วันชัย เสนีวงศ์ ณ  อยุธยา นางเรวดี    เวียงอ าพล 
๖/๕ นางสุชัญญา      ดุษฎีอ าไพ นายกันตภน   เรืองลั่น 

  
มีหน้ำที ่ ๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน าการท าและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน 
    ๒.  ปฐมนิเทศนักเรียนในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบ วินัย และ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
    ๓.  จัดท า เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  เพ่ือเป็นข้อมูลการออกหนังสือต่าง ๆ 
    ๔.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
   ๕.  แนะน า หาทางป้องกันและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 
    ๖.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้องทั้งรายงานการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน  ที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปกครองทราบ 

 ๗.  ให้ค าปรกึษา ตักเตือน ดูแล แก้ไข และปรับปรุง ความประพฤติของนักเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ                
    ๘.  รายงานการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษากิจกรรม HOME ROOM ส่งสัปดาห์ที่ 1 - 2 ของทุกเดือน 

     

ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันที่  ๒๓ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

            (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์)   

ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 


