
 
คำสั่งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

ที ่ ๑๐๓ / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

……………………………………………………………………………… 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับการอบรม ดูแล  และกำกับติดตามพฤติกรรมนักเรียน   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีแก่นักเรียน อาศัยอำนาจตามมาตรา 27  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  
พ.ศ.2547 ว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้า
ระดับชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายเฉลียว สรสิทธิ์             ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
1.2 นายวิจารณ์ ราชป้องขันธ์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน                       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายกัลย์นพงษ์  ชุราษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน  กรรมการ 
1.4 นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

          1.5 นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์        หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ   กรรมการ 
 1.6 ส.ต.ต.สมบรูณ์  ชัยทอง  หัวหน้าฝ่ายบุคคล   กรรมการ 
 1.7 นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กรรมการ 
 1.8 นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กรรมการ 
 1.9 นายคมสันติ ผลาจันทร์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
            1.10 นายณัฐพงษ์  ตุ้ยสกุลนา    หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่            กรรมการ 

1.11 นายศิริพงษ์ น้อยเสนา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน           กรรมการและเลขานุการ 
 1.12 นางรำไพ เลพล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.13 นางศุภารมย์ นกอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่วางแผนมอบนโยบายในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงาน 

 

2. คณะครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ประกอบด้วย 
 
 2.1 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 
 

ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
1 ม.1/1 

 
นายณัฐพงษ์  ตุ้ยสกุลนา 092-692-5541 
นางสาวอังศุมารินทร์  โกงซุย 082-113-7287 

2 ม.1/2 
 

นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา 086-850-1801 
นางสาวรัตนาภรณ์ ภูแป้ง 082-844-1135 

3 ม.1/3 
 

นายศักดิ์ชัย  ฐิติธนานนท์ 061-028-1567 
นางสาวสุบรรณ โทดำมา 093-430-3157 

4 ม.1/4 
 

นางยุพา  รัตนติสร้อย 086-219-7815 
นางอรพิน  ประเสริฐสังข์ 085-003-5018 



  

5 ม.1/5 
 

นางพวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 082-974-0829 
นางสาวบุณฑริกา  คำใบ 084-402-8407 

6 ม.1/6 
 

นางเครือวรรณ โพธิ์พนา 089-276-1260 
นางสาวสุชาดา คำพระวัน 061-690-8866 

7 ม.1/7 
 

นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 083-283-6219 
นางสาวอทิตยา สุระแสง 086-360-5159 

8 ม.1/8 
 

นางสุภาพร  คำมงคล 061-157-1829 
นางสาววราภรณ์  ยุบลมูล 062-462-8928 

9 ม.1/9 
 

นายกัลย์นพงษ์  ขุราษี 0๘๕-๕๐๑-๖๓๔๕ 
ว่าที่ร้อยตรีอิทธิศักดิ ์บัวจันทร์ 093-382-2495 

 
 

 2.2 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 
 
ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ม.2/1 นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา 088-713-5670 
2 ม.2/2 นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์ 064-360-8767 
3 ม.2/3 

 
นางรำไพ  เลพล 089-942-0277 
นายกฤษฎา นนทะพา 096-558-8605 

4 ม.2/4 นางสาวไพรสนณ์ สุขอนันต์ ๐๘๔-๕๕๒-๓๗๗๕ 
5 ม.2/5 

 
นางพัชราภรณ์ มูลมณี 093-320-8563 
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์ 087-770-0365 

6 ม.2/6 นายนิตินัย อิสรานุกูล 062-924-4496 
7 ม.2/7 นายเจษฎา อังสนั่น 085-014-7500 

นางสาวศริยา ทองนุ้ย 089-896-1299 
8 ม.2/8 

 
นายคมสันติ ผลาจันทร์ 081-768-2691 
นางสาวฑิฆัมพร ทองแถม  ณ  อยุธยา 093-403-8881 

 
 

2.3 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย  
ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ม.3/1 
 

นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 089-712-6082 
นายปริญญา อุณาพรหม 083-281-5581 

2 ม.3/2 
 

นางสาวศิรินันท์  ศรีเทพ 099-542-9457 
นางนิ่มนวล  โพนพุทธ 081-871-4853 

3 ม.3/3 นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี 093-445-6897 
4 ม.3/4 

 
นางจารุภา สาสนสิทธิ์ 081-380-0541 
นางศิตา ก้องเวหา 081-260-3500 

5 ม.3/5 
 

นางสาวกิ่งกาญจน ์ เทศศรีเมือง 086-665-5893 
นางเรไร  โยคิน 085-752-6963 

6 ม.3/6 
 

นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปชัฌาย์ 061-159-6565 
นางสาววรัญญา  ปัตบุศย์ 094-727-7831 



  

7 ม.3/7 นางปิยวรรณ หอมสมบัติ 080-183-7842 
นายนิคม ชมโลก 082-116-4633 

8 ม.3/8 
 

นายศิริพงษ์ น้อยเสนา 088-516-1302 
นายอุทัย พาโสดา 088-740-3196 

 
 
 

2.4 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 
ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ม.4/1 นายวิมล พลทะอินทร์ 063-224-7498 
2 ม.4/2 

 
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง 098-143-3765 
นางวิชุระดา กุลสอน 083-415-4241 

3 ม.4/3 
 

นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ 095-217-9992 
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร 096-558-8605 

4 ม.4/4 
 

นางอุษณีย์ ดีแป้น 095-669-0103 
นางศุภารมย์  นกอยู่ 088-784-4791 

5 ม.4/5 นางพรนัชชา  โรมเมือง 081-320-5886 
6 
 

ม.4/6 ส.ต.ต.สมบูรณ์  ชัยทอง 082-187-1236 
นางสาวกาญจนา ลุนสะแกวงศ์ 087-826-5542 

 
 

2.5 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย 
ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ม.5/1 นางสุชาดา  ศรีทอง 084-604-5624 
นางสาวอัจฉราภรณ์  ทูลมี 093-506-8404 

2 ม.5/2 นางนิรดา นันทะมีชัย 090-950-8841 
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ 084-629-5566 

3 ม.5/3 
 

นายปรีชา พันธุเทพ 095-664-4168 
นายสมาน  มาแก้ว 091-051-2929 

 
 
 

2.6 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วย 
ลำดับที่ ห้องเรียน ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 
 

ม.6/1 
 

นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร 089-421-9447 
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข 095-669-0412 

2 ม.6/2 นายนิวัช  อ่างมัจฉา 089-186-2006 
นางวิภาพรรณ  อุณาพรหม 086-640-6828 

3 ม.6/3 นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 081-768-8986 
นางสาวโชครัศม์ิ  หาธร 097-224-5142 

4 ม.6/4 นางจิระนันท์  ไตรแสง 064-409-9096 
นางละอองฝน  กองแก้ว 095-260-8990 

 
 



  

มีหน้าที่ 
1. โฮมรูมนักเรียนในที่ปรึกษาตามตารางที่กำหนดหรือตามความเหมาะสม 
2.  ให้คำปรึกษากับนักเรียนในที่ปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในทุกๆ เรื่อง  
3.  กำกับควบคุมการทำกิจกรรมของนักเรียนในที่ปรึกษา เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเพ่ือ     

สังคมและสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนักเรียนในห้องเรียนที่ และสรุป รายงานส่งต่อหัวหน้า

ระดับชั้น 
5. ประสานงานกับที่ปรึกษาในระดับชั้นเดียวกันและหัวหน้าระดับ เพ่ือวางแผนในการดำเนินงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
3. หัวหน้าระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย 

3.1 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  …………………………………………………………………  
3.2 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  …………………………………………………………………  
3.3 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  …………………………………………………………………  
3.4 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  …………………………………………………………………  
3.5 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  …………………………………………………………………  
3.6 ครูหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  …………………………………………………………………  

 

มีหน้าที่  
1. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร และประสานงานกับครูประจำชั้น เพ่ือวางแผนในการ

ดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรม 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในระดับท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนและส่งต่อเพ่ือแก้ปัญหา 
3. เก็บรวบรวม สรุป ข้อมูลของนักเรียนแต่ละห้องจากครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ เช่น บันทึก

กิจกรรมหน้าเสาธง บันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ บันทึกข้อมูลดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 
4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มศักยภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
นักเรียนและทางราชการ ต่อไป 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. 256๓ 

 
        

 
 

( นายเฉลียว สรสิทธิ์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคา 

 
 
 
 


