
 

  
 ค าสั่งโรงเรยีนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 ท่ี  90 / 2562 
 เร่ือง  แต่งต้ังคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียน 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 
**************************************** 

 
ตามท่ีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ได้มีค าส่ังโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ท่ี  90 /2562   ลงวันท่ี  24  เมษายน  2562  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะครูปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอัตราก าลังของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39  (วรรค 1)  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2553  (ฉบับท่ี  2) และมาตรา  27  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2553  (ฉบับท่ี  3)  ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  จึงขอแต่งต้ังคณะครูเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครู
ท่ีปรึกษาประจ าห้องเรียนต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา  2562  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  มอบขวัญก าลังใจ  พร้อมท้ังให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะครูที่ปรึกษา หรือกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

1.  นายประทิน  เหลืองทอง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.  นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ครูที่ปรึกษาประจ าห้องเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

 
ช้ัน ม.1/1  นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว  ครูช านาญการ       และนางสุกัญญา  จุมพรม             ครูช านาญการ 
     นายวโรดม  กางสันเทียะ   นศป.        และนางสาวณัฐธิมล  ชอบเล้ียงสัตว์   นศป. 
ช้ัน ม.1/2  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม      ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ 
     นางสาววันนิสา  แก้วปู่  นศป. 
ช้ัน ม.1/3  นางค าพรอย  สุวรรณรอ          ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาววรัตน์ฐนัน  มีชาญเช่ียว   ครู   
ช้ัน ม.1/4  นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง       ครูช านาญการ         และนายรัฐพงศ์  คงปรางดี  นศป. 
ช้ัน ม.1/5  นางวรากร  น่วมถนอม            ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวพัชรีพร  ดวงคมทา นศป. 
ช้ัน ม.1/6  นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง  ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา    พนักงานราชการ 
ช้ัน ม.1/7  นางอภิญญา  พรมรักษา  ครู                  และนางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง        พนักงานราชการ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 
ช้ัน ม.2/1  นางสุภาพ  สีไพสน            ครูช านาญการ          และนางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมดี     ครูผู้ช่วย 
    นายธนะศักดิ์  สุขี  นศป. 
ช้ัน ม.2/2  นางสาวปิยพร  ยะตัน            ครูช านาญการพิเศษ   และนางสุมาลี  ด ารงพันธ ์         ครูช านาญการพิเศษ 
ช้ัน ม.2/3  นายสถิตย์  ชมช่ืน            ครูช านาญการ          และนางสาวไอลดา  เลิกนอก         ครูอัตราจ้าง 
ช้ัน ม.2/4  นางนวลนุช  จันทรพิทักษ ์ ครูช านาญการพิเศษ   และนายปิยะพงษ์  เอมรุญ          ครู 
    นางสาวทิพย์สุดา  อุดอ้าย นศป. 
ช้ัน ม.2/5  นายสุรัตน์  แซงศรีนวล            ครูผู้ช่วย                 และนางวิริยา  รินลา           ครู 
    นางสาวแพรพลอย  กล้ันกลางดอน  นศป. 
ช้ัน ม.2/6  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์           ครูช านาญการ          และนายทวีศักดิ์  สินทรัพย์            ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.2/7  นายไพโรจน์  ผิวเณร    ครูช านาญการ        และนางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม       ครูช านาญการพิเศษ 
     

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
 

ช้ัน ม.3/1  นางรวีวรรณ  โชคชัยวีวากร     ครูช านาญการพิเศษ    และนางสุนันทา  ปิ่นแก้ว           ครูช านาญการพิเศษ 
    นายประภาศ  เพ็งลาด  นศป. 
ช้ัน ม.3/2  นายสุทธิกาญจน์  แหวนหล่อ   ครูช านาญการ           และนางสุจิตรา  จันกวด           ครู 
     นางสาวรัตนา  ศุขกล่ิน          ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.3/3  นางจุฑาภัทร  ปะเมโท           ครูช านาญการพิเศษ     และนายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว           ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.3/4  นางพชรมน  รัตนมณี           ครูช านาญการพิเศษ     และนางปิยกมล  กงจีน         ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.3/5  นางผุสดี  กินขุนทด           ครูช านาญการพิเศษ     และนางสาวณัฐริกา  ผมงาม  นศป. 
ช้ัน ม.3/6  นายนคร  กงจีน           ครูช านาญการ         และนายชาญณรงค์  บุญจิตร          ครู 
              นางกชณิภา  สินทรัพย์           ครูอัตราจ้าง 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

   
ช้ัน ม.4/1  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์     ครูช านาญการ             และนางสาวปนัดดา  กองมนต์        ครู 
ช้ัน ม.4/2  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง           ครูช านาญการ         และนางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย    ครู 
ช้ัน ม.4/3  นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ          ครูช านาญการพิเศษ      และนางปคุณาณัช  ทองแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ
ช้ัน ม.4/4  นางลดาวัลย์  ใจเพชร          ครูช านาญการพิเศษ      และนางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี           ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.4/5  นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม          ครูช านาญการพิเศษ      และนายชัชวานนท์  สงคราม ครู 
ช้ัน ม.4/6  นางสาวมะลิ  ทุยไธสง          ครูช านาญการ         และนางสาวอนุช  มนตรี  ครูผู้ทรงคุณค่า   
ช้ัน ม.4/7  นางเบญจมาศ  สุขเจริญ        ครูช านาญการ         และนางเยาวลักษณ์  สามา           ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.4/8  นางสาธร  ธูปพุฒซา             ครูช านาญการพิเศษ      และนายสมาน  ทวีผล                 ครู 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

ช้ัน ม.5/1  นางณอริญ  แหวนหล่อ            ครูช านาญการพิเศษ       และนางสาวสมรัศมิ์  สายทอง ครูช านาญการพิเศษ 
    นางสาวจิตรา  กองสง  นศป. 
ช้ัน ม.5/2  นางอรพิมพ์  พรหมชุลี           ครูช านาญการพิเศษ และนายต่อลาภ  ส าเภา           ครู 
ช้ัน ม.5/3  นางสาวภัคธีมา  แก้วยม ครูช านาญการ  และนางสาวนิลุบล  สาระ           ครู 
ช้ัน ม.5/4  นางวนัสยา  ยิ้มน้อย           ครูช านาญการ              และนางสาวสุภัสสร  กันโรคา       ครูผู้ช่วย 
ช้ัน ม.5/5  นายเสกสรรค์  หินแก้ว           ครูช านาญการพิเศษ       และนางสาวมะลิสา  สุธารัตน์       ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.5/6  นางนิรามัย  โยชุ่ม           ครูช านาญการพิเศษ       และนายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย ครู 
ช้ัน ม.5/7  นายณัฐกานต์  เพชรนิล ครูช านาญการ              และนายธมกร  ยาหลง               ครู 
ช้ัน ม.5/8  นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ           ครูช านาญการ  และนายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด            ครูผู้ช่วย   
    นางสาวกาญจนา  บุญบ ารุง     นศป. 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 

ช้ัน ม.6/1  นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ        ครูช านาญการพิเศษ และนางรมณ  ชมช่ืน                 ครูช านาญการพิเศษ 
     นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก       ครูช านาญการพิเศษ 
ช้ัน ม.6/2  นายระลึก  ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพิเศษ และนางปาลิกา  ทัตเศษ             ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.6/3  นางพิชยา  ฐิติโรจน์           ครูช านาญการพิเศษ และนางสมฤดี  สุทธหลวง           ครูช านาญการพิเศษ 
              นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว            ครูผู้ช่วย 
ช้ัน ม.6/4  นางสุระพี  อาคมคง            ครูช านาญการพิเศษ        และนายกิตติ  เขตจัตุรัส            ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.6/5  นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พพิัฒน ์ ครูช านาญการ              และนายมาโนช  ทัตเศษ            ครูช านาญการ  
              นางประภาพรรณ  ชอดริ         ครูช านาญการ 
ช้ัน ม.6/6  นางค าพัน  หินแก้ว           ครูช านาญการพิเศษ และนางสาวมณธิชา  สิทธิยศ       ครูผู้ช่วย 
ช้ัน ม.6/7  นายสาคร  เป้าใจสุข           ครูช านาญการ               และนายวิเชียร  สุทธหลวง          ครูช านาญการพิเศษ
ช้ัน ม.6/8  นางอ าภวัล  ไชยทา           ครูช านาญการพิเศษ และนางอรอุมา  ลักษณะทอง ครูช านาญการพิเศษ 
  บทบาทหน้าท่ีของครูที่ปรึกษา  ให้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแล  และกวดขันพฤติกรรมและความประพฤติของ
นักเรียนในท่ีปรึกษาของตน  ต้ังแต่การมาโรงเรียนของนักเรียน  การเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  การเข้าเรียนของ
นักเรียนในทุก ๆ  รายช่ัวโมง  รายวัน  รายคาบ  พร้อมท้ังการปฏิบัติตนของนักเรียนซึ่งอยู่ในท่ีปรึกษาของตนเอง  โดยปฏิบัติ
ตามแนวทางในหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา  พร้อมท้ังน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  ตามท่ี
ได้ประชุมร่วมกันในแต่ละระดับ  โดยอยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  และวางแผนร่วมกัน  ของระบบงานในการจัดเตรียมเอกสาร
ของทีมประสานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และระเบียบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติของ
นักเรียนและบทลงโทษ  พ.ศ.2544  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2561  หากพบปัญหาและอุปสรรคซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบ
รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบโดยด่วน  ท้ังนี้เพื่อร่วมกนัหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเร็วท่ีสุด 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  24  เมษายน   พ.ศ.  2562 

                                                                 
(นายประทิน  เหลืองทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


