
    
 
 

คำสั่งโรงเรียนอุดมดรุณี 
ที ่ 102/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕63 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหน้าที่ของครูที่ปรึกษา 
ตามคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอุดมดรุณี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕63 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  อาศัยอำนาจ
ตามความนัยมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 9/๒๕๔6  เรื่องการมอบอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจำ  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 512/2559  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. ๒๕5๙  จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่                 
ครูที่ปรึกษา  ดังต่อไปนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑  ๑.  นายนริศ  ขำมั่น   2.  นางศิริวัลย์  มะโต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒  ๑.  นางจันทนา  กองเกียรติเจริญ  ๑.  นางสาวกัลยา  จงเจริญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓  ๑.  นางสิริภา  ภุมรา   2.  นางสาวทรรศนีย์  วงค์คำ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔   ๑.  นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี  2.  นายวัฒนา  เม้าทุ่ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕  ๑.  นายวรวิช  นพนรินทร์   2.  นางสาวพัชรินทร์  บัวสิน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖  2.  นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 2.  นางจรุงจิต  จรวุฒิพันธ์ 
    3.  นายอัครวัฒน์  จารุจรัสพงศ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗  ๑.  นางสาวมธุรส  คงฟัก   2.  นางสาวเรวดี   ลายพาก  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘  ๑.  นางพัชรินทร์  โพธิ์เรือง  2.  นายธนากร  ชมภูเครือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙  ๑.  นางอัจฉรา  ชำนาญจิตร  2.  นายวันรุ่ง  มากเตี้ยม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐  ๑.  นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล  2.  นายธนกฤต  แก้วเขียว 
    3.  Mr.Vincent  Charles Madrinan 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑  ๑.  นางทศพร  พฒันเจริญ  2.  นายปิยพล  อินทร์สุวรรณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๒  ๑.  นางวิภา  ปรางทอง   2.  นายวุฒชิัย  ใจเฉลา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๓  ๑.  นางสาวจรัสทิพณรัตน์  พิสิฐเลิศ 2.  นางสาวจริยา  ขันแก้ว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๔   ๑.  นางชนิตา  มากเมือง   2.  นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๕  ๑.  นายมานะ  พรมมิ   2.  นางสาวน้ำทิพย์  บำเหน็จ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๖  ๑.  นางสมศรี  เจริญศิริ   2.  นางสาวศิรินันท์  อ้นบางเขน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๗  ๑.  นายสุพจน์  ถึงอัมพร   2.  นางสาวนิภา  คำวัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  ๑.  นางขวัญใจ  สังขจ์ันทร์  2.  นายนพพร  ถานะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  ๑.  นางกาญจนาภรณ์  แจ้งแก้ว  2.  นางสาวปวีณา  คงส ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/๑๐  ๑.  นางกัญชลิกา  มายเบิร์ก  2.  Miss Marieta  Dichoso 
 
 
 



 
 

๒ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑  ๑.  นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง  2.  นายกมล  ทับเพ็ชร 
    3.  นางสาวทัศนีย์  ชำนาญจุย้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๒  ๑.  นายฐมทัศน์  เข็มพล   2.  นางอาทิตยา  ติวุตานนท์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๓  ๑.  นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า  2.  นายกฤษฎา  คล้ายโพธิ์ศรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๔   ๑.  นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ  2.  นางสาวพัทธนันท์  ชูเจรญิ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๕  ๑.  นางพัชรี  กิ่งก้าน   2.  นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๖  ๑.  นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ  2.  นางสาวพิชยา  แป้นเงิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๗  ๑.  นางสาวศุภมาตรา  มณีนิล  2.  นายสมพร  อู่ประเสริฐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๘  ๑.  นางมอญจันทร์  ไทยกล้า  2.  นางสาวโสภิตชา  ทะขัติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๙  ๑.  นางจิราภรณ์  จิโน   2.  นายเดโช  ปานอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑๐  ๑.  นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก  2.  นางสาวมีนณา  ธนันไชย 
    3.  Mr.Salatorre  D.Bernardino 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๑  ๑.  นางสาวรสรินทร ์ ลำใย  2.  นางคุณารักษ์  แสนสุด 
    3.  นางสาวจิรภา  ภูทว ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๒  ๑.  นางนุชลี  สุนันทวนิช   2.  นางสาวสิรินภา  อยู่สถิตย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๓  ๑.  นางกนกอร  อรุณวิง   2.  นางสาววรัญชญา  เสือแฟง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๔   ๑.  นางสาวสภุาวดี  โตจริง  2.  นางสาวปวีณา  สาธา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๕  ๑.  นางสุดารัตน์  มีแก้ว   2.  นางจุฑามาศ  อนุกูลวรรธกะ  
    3.  นายณัฐวุฒิ   ชัยสุข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๖  ๑.  นางสาวสชุาดา  รังษีสุทธิพร  2.  นายอารักษ์  ประพรม 
    3.  Mr.Kim  Haji  R.Tejedor 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๗  ๑.  นายนิรุตติ์  หมื่นสิน   2.  นางสาววันวีร์  กลันทปุระ 
    3.  นางสาวเมทินี  ใจซื่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๘  ๑.  นายวิชัย  สายคำอิน   2.  นางอัจฉราภรณ์   พันธ์อุดม 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๑  ๑.  นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  2.  นางสาวกรรณิการ์  วงค์กลม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๒  ๑.  นางชลิดา  เหล็กสิงห ์   2.  นางสาวรุ่งนภา  ตาดเงิน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๓  ๑.  นางอรสา  ศรีนรา   2.  นายอรรถพล  เหลาลา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๔   ๑.  นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  2.  นางณพัฐอร  แกล้วกล้า 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๕  ๑.  นายเกรียงไกร  เตชา   2.  นางสาวอุษา  อุ่นศรี 
    3.  ครูอัตราจ้าง English  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๖  ๑.  นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี  2.  นางสุทธาทิพย์  พีราวัชร   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๗  ๑.  นางกรรณกิา  อุดมกีรติกุล  2.  นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/๘  ๑.  นางขวัญใจ  สุวรรณโรจน ์  2.  นางพัทธมน  คำพันธ์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๑  ๑.  นางสาววีณา  พิพัฒน์จาตุรนต์  2.  นายอนุรัตน์  ขำจันทร์ 
    3.  นางสาวธมลพรรณ  คันธนู 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๒  ๑.  นายโรจนสัถ์  อรุณวิง   2.  นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ 
    3.  นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู 



 
 

๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๓  ๑.  นางลดาวัลย์   นาคอ่อง  2.  นางสาวนัฐธาสินี  เบ็ญจกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๔   ๑.  นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวสัด์ิ  2.  นางสาวสุมนวรรณ  จรวฒุิพันธ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๕  ๑.  นางสาวบุษกร  หมอนทอง  2.  นายอวิรุทธ์  วังแก้ว 
    3.  นางสาวสายฝน  นารถบุญ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๖  ๑.  นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ  2.  นางนิภาภรณ์  แคนหนอง 

3.  นายสิทธิพงศ์  ยะโพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/๗  ๑.  นางสาวพรทิพา  สรวงศ์  2.  นายณฐกร  สุขเกษม 
    3.  นางสาวลลิตา  อาจรอด 

 หน้าที่ครูที่ปรึกษา    มีดังนี ้
๑. ดูแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ไหว้พระและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หน้าเสาธง 
๒. อบรม / โฮมรูม และชี้แจงกฎระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนในคาบโฮมรูมทุกวัน 
๓. ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมในคาบจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ 
๕. ดูแลนักเรียนรักษาความสะอาดและจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สวยงาม 
๖. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ 
๘. ติดตามแกไ้ข  และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๙. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  เพ่ือแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๑๐. จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 
 ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
                             
               
  

           (นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 
 
 
  
 
 
 


