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ค ำสั่งโรงเรียนพิมำยวิทยำ 

ท่ี 148 / 2562 
เร่ือง   แต่งต้ังครูท่ีปรึกษา ตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

ประจ าปีการศึกษา 2562 
............................................................................... 

 เพื่อให้การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษาเพื่อลดช่องว่างในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  จึงแต่งต้ังครูท่ีมีรายนามต่อไปน้ีเป็นครูท่ีปรึกษา ตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.1/1 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณพรม   

 

นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอ าคา   

ม.1/2 นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร   

 

นางศศิรินทร์  อติวัฒน์อังกูร   

ม.1/3 นางสาวอาจาร ี เมี้ยนกลาง   

 

นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์   

ม.1/4 นางสมศรี   นิยมสุข   

 

นางสาวธนัชชา  สีเหลือง   

ม.1/5 นางสาวสุวรรณ ี พูนดี   

 

นางอรสา  โสวรรณา   

ม.1/6 นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง   

 

นายสุกิจ  ปานวัชราคม   

ม.1/7 นางสาวนันทพัชร์  สุขประทีปศิลป์    

 

นางสาวสุนิสา  ศรศิริ   

ม.1/8 นางอมรรัตน์   พูพิมาย   

 

นางนิชาภา  ลาดกระโทก   

ม.1/9 นางสาวนันทนา  ทองอ านวยสุข   

 นายศุภกิจ ชิวพิมาย  
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ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.1/10 นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต  

 

นางสาวปรัชญาภรณ์  หวังอ้อมกลาง   

ม.1/11 นายบรรเลง  รักษ์มณี   

 

นางสาวประภัสสร บุญไชย   

ม.1/12 นางศศิธร  พระทอง    

 

นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์   

ม.1/13 นางกัลยารัตน์  อินทร์ค าน้อย   

 นางศรีประไพ  นอพิมาย   

ม.1/14 นายสรชัย  จงกล   

 นางวิไลพร  จงกล   

ม.1/15 นางปวีณา จันทร์ค าวงษ์   

 นายอภิชาติ  อินจันทึก   

ม.2/1 นางอัจฉราพร   เกตุกระทุ่ม   

 นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า   

ม.2/2 นางอารยา   รอดพิพัฒน์    

    

ม.2/3 นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล   

 นางสุวิมล  กลิ่นโพธิ์กลาง   

ม.2/4 นางสาววรรณิศา  ดีมา   

 นางสาวนวภัทร   สมานพันธ์   

ม.2/5 นางวิลาวรรณ์  พัฒนกุล   

 นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย   

ม.2/6 นางสาวนิภาพร  ภักด ี   

 นายมุนินทร์   ปิดตาโส    

ม.2/7 นางสุรัส   สายโต   

 นางสาวกุลปรียา หาญมนตรี   

ม.2/8 นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้   

 นางสาวยุรฉัตร   ชูมี   

ม.2/9 นางสาวชุติมา   ลัดนอก   

  นายศุภัคษร  เมืองนาคิน  

ม.2/10 นางสุวรีย์  ขอพิมาย   

 นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว   
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ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.2/11 นางสาวยุวดี  โพธามาตย์   

 นางสาวชุลีพร  หิงไธสง   

ม.2/12 นางกมลพัทธ์   โด่งพิมาย   

 นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพียร   

ม.2/13 นางศรินทรา  อุ่นใจ   

 นายพงษ์เพชร   นามขันธ์   

ม.2/14 นางสาวนงนุช  ขอกรดส าโรง   

 นางสาวสิรินดา  สีสันท์  

ม.2/15 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ปินะโต  

 นางสาวรุจรินทร ์ ทองอินทร์  

ม.3/1 นางมยุรี   วงศ์สวัสด์ิอาภา   

 นายไพรวัลย์  ค าหาญพล   

ม.3/2 นายอมรพันธ์   โสวรรณา   

 นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล   

ม.3/3 นางสายฝน  ศิริทรัพย์   

 นายสระพงษ ์ สร้อยเพชร   

ม.3/4 นายธีรเดช  ปรุงเรือน   

 นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน์   

ม.3/5 นางระพีพรรณ   ดวงใจ   

 นางสาวศศิธร  นพรัตน์     

ม.3/6 นายสมบัติ  จันทร์ตรี   

 นายไกรจิตร์  อมัติรัตนะ   

ม.3/7 นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ    

 นางรัศมี   สุขเกษม   

ม.3/8 นางสาวศิวพร  นิลค า   

 นางสาวดาหวัน  หลงมา   

ม.3/9 นางสาวสุชาดา  สินปรุ   

 นายนิรุตต์  พูนกระโทก   

ม.3/10 ว่าที่ร้อยตรีทวีทัต  ทองไวย์   

 นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล   

ม.3/11 นายศิริวัฒน์  ร่มเย็น   

 นางทัศนีย์  รอดกลาง   
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ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.3/12 นายณัฐสร   ขาวสุข    

 นางสาวจุรีพร  แรมสระน้อย   

ม.3/13 นายเชษฐพงษ์   ผึ้งทอง   

 นางสาวหน่ึงฤทัย  มีศิลป ์   

ม.3/14 นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก   

 นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร   
ม.4/1 นางสาวภัทรชา  สุขสบาย   

 นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย   
ม.4/2 นางลัดดาวัลย์  รักกุศล   

 นางสาวรมณภัทร  เหลือสุข  
ม.4/3 นายธีระศักด์ิ   อินยาพงษ ์  

 นางสาวสุจิตรา  กาศสกุล  
ม.4/4 นายเจียมศักด์ิ   ชนะค้า  

 นางสาววีณา  วัดกลาง  
ม.4/5 นางพรทนา  แขพิมาย  

 จ่าสิบเอกทว ี ทนาวร  
ม.4/6 นางภัสสร  สัตยซ์ื่อ  

 นางสาวปรารถนา  สืบค้า  
ม.4/7 นายประมวล  โตโคกสูง  

 นางสาวพิราวรรณ  พิมพส์ูงเนิน  
ม.4/8 นางสาวสดใส  สุขสุทธิ ์  

 นายธีรศิลป์   นิยมสุข                          
ม.4/9 นางสาวสุชาดา  ปัทมเจริญ  

 นางสาวโสภา  สุรัยรัตน์  
ม.4/10 นางนันทกาต์  แสงรัศมี  

 นางขวัญจิตร์  ลิศนันท์  

ม.4/11 นายอนุศาสน์   พิณพิมาย  
 นางสารภี  ชูตระกูล  

ม.4/12 นางสุวิมล  พันธุ์แสง  

 นางวรกมล   ยางกลาง   
ม.4/13 นายพีรพล  พวงทวี  

 นายนุกูล  กระชับกลาง  
ม.4/14 นางกาญจนา  นรนิยา  

 นายธนภัทร  เพ็ชรนอก   
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ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.5/1 นายสนิท  แก้วหนองแสง   

 นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล   

ม.5/2 นายสมชาย   คล่องชอบ   

 นางสาวจาริณ ี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง   

ม.5/3 นายจรัญ เข็มพิมาย   

 นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์   

ม.5/4 นายสมพล  ระวังงาน    

 นายเอกชัย  บุญทิสา   

ม.5/5 นางสาวรสลิน  วัชรพาณิชย์   

 นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช   

ม.5/6 นายศิลปชัย อ่วมวงษ์   

 นายสุพชัย     พูพิมาย    

ม.5/7 นางสาวทัศนา  พู่ทอง   

 นายศุภพงษ์  เนียมเท่ียง   

ม.5/8 นางมาลัยพร   เอ้ือสุวรรณ   

 นางสาวสุทิน ฝ่ายนา    

ม.5/9 นายกัมปนาท ศรีคัทนาม   

 นางดวงใจ  ภู่ชัย   

ม.5/10 นายเศรษฐ์   ผายพิมาย    

 นางนงลักษณ์  ผายพิมาย   

ม.5/11 นางเมทินี  สินชุม   

 นางเบญจวรรณ คล่องชอบ   

ม.5/12 นางประทุมทิพย์  พงค์นรินทร์   

 นางสาววาสนา  โตสน่ัน   

ม.5/13 นายธวัชชัย  วัชรประทีป   

 นางสาวสายพณิ  ทอนสูงเนิน   

ม.5/14 นายทองเหลือ  เชิดฉาย   

 นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์   

ม.6/1 นางนันท์นภัส เชิดฉาย   

 นายณัตพล  พลธรรม   
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ช้ัน ครูท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

ม.6/2 นางพนารัตน์   มะลิงาม   

 นายบรรจง หมอก็เป็น  

ม.6/3 นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล  

 นางโสภา ละดาดก  

ม.6/4 นางกัลยา  ศรีนอก  

 นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง  

ม.6/5 นายสมพร    บุญประมวล  

 นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห ์  

ม.6/6 นางรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย  

 นางจิราภา ภิญโย  

ม.6/7 นางทิพพา   แก้วหนองแสง   

 นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์  

ม.6/8 นางวรรณี  อมัติรัตนะ  

 นางชรัณรัตน์ บุญชุ่ม  

ม.6/9 นายสุรชัย   โชติกลาง 

  นางสาวทวิรชา  พิมเสน  

ม.6/10 นายภาณุวัฒน์   เผยฤทัย  

 นางสาวกัลยา  สรใชญาติ  

ม.6/11 นายรขต วรรณศิลปะ  

 นางมธาว ี วรรรณศิลปะ  

ม.6/12 นายคุณาวุฒิ   บุญมาก  

 นางสาวชีวรัตน์  ช่ าชอง  

ม.6/13 นายไพโรจน ์  แสงสว่าง   

 นางศิริลักษณ์   มนัสการ   

 นางสาวสุมามาลย์   ทะวาปี  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าสั่งน้ีปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และโรงเรียนต่อไป   

      สั่ง  ณ  วันท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 
                                      (นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)    

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
 


