
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที ่303/2559 

เรื่อง   แต่งตั้งหัวหน้าระดับ  หัวหน้าคณะ  หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจ าคณะ 
และเวรพิธีกรประจ าวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

************************************* 
 

 เพ่ือให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  27 (1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ  หัวหน้าคณะ  หัวหน้างานและเวรพิธีกรประจ าวัน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 

 1.   คณะกรรมการอ านวยการ   ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้ง โดยให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ     ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
3. นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง   กรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรน  แจ่มจ ารัส  กรรมการ 

5. นายรัตนะ  บัวรา    กรรมการและเลขานุการ  

 2.   คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. นายรัตนะ  บัวรา    ประธานกรรมการ 
2. นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

บุคคล และหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
3. นางสมคิด  ลอยฟ้า    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

บุคคล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และหัวหน้างานส านักงานบุคคล 

4. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
5. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

      และงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
6. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
7. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวสัดิ ์   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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8. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หัวหน้าประสานงานผู้ปกครองเครือข่าย 
และงานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
10. นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
11. นางมาลิน  จันทร์แสง   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
12. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
13. นางสาวศากุน  เทียนทอง   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
14. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  หัวหน้าคณะการะเกด 
15. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   หัวหน้าคณะราชพฤกษ์ 
16. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   หัวหน้าคณะอินทนิลและรองหัวหน้า 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
17. นายสมชาย  คงเสน่ห์   หัวหน้าคณะกรรณิการ์ 
18. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   หัวหน้างานป้องกัน - แก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด และรองหัวหน้าคณะปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าคณะปาริชาติ 

19. นายอ านาจ  สิงห์ทอง    งานป้องกัน - แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และงานกิจการนักเรียน 

20. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   งานป้องกัน– แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และงานกิจการนักเรียน 

21. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์   งานบุคลากรและงานประสานงานคุรุสภา 
22. นางจิราภรณ์  วราชุน    หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
23. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   งานบุคลากร (ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

และทะเบียนประวัติ) 
24. นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   งานบุคลากร (ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

และทะเบียนประวัติ) 
25. นายมโนธรรม  ทองมหา   หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
26. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
27. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
28. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
29. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
30. นายธิติ  ด ารงคงชื่น    เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 3.  รายชื่อครูที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
   1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร หัวหน้าระดับ 
   2. นายทองฉัตร  ไรนุ่น  รองหัวหน้าระดับ   

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/1 นาย สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นาย กิตติคุณ จันทะโมคา 
ม.1/2 นาย เลอพงศ์ จันสีนาก น.ส. สุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 
ม.1/3 นาย สุภวัชร ชาติการุณ น.ส. จิดาภา เซียนจันทึก 
ม.1/4 น.ส. อ าไพ พาโคกทม น.ส. กาญจนา กรีธาธร 
ม.1/5 นาง วันทนา แดงประเสริฐกุล นาย ปิยพฤฒิ จิธานนท์ 
ม.1/6 นาง สิริยา โกศลนิยม นาย ภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.1/7 นาย ปรมินทร์ เสมอภพ น.ส. ธารทิพย์ เขินค า 
ม.1/8 น.ส. ปราณี พรมติ๊บ นาย จาตุรนต์ มหากนก 
ม.1/9 นาง นฤมล มุสิเกตุ นาย อุดม จิรกิตตยากร 
ม.1/10 นาย ทองฉัตร ไรนุ่น น.ส. จัตตารีย์ เดชเจริญ 

 ม.1/1 – ม.1/9  จ านวน   9  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  18  คน 
 MEP ม.1/10         จ านวน   1  ห้อง   ครูที่ปรึกษา    2  คน  รวม 20 คน 

 
  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       
   1. น.ส.ศิริลักษณ์   เพ็งถมยา หัวหน้าระดับ   
   2. น.ส.จารุนภิา  ภู่สวัสดิ ์  รองหัวหน้าระดับ  

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.2/1 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา น.ส. ยุวดี เสือใหญ่ 
ม.2/2 นาง อมรรัตน์ มาฬมงคล น.ส. รัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 
ม.2/3 น.ส. นาถพร มูลจันทร์ นาย ทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.2/4 น.ส. วิจิตรา รอดหยู นาง กัลยา ม่วงมั่น 
ม.2/5 นาง จุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ นาย ประชาธิป ใจกล้า 
ม.2/6 นาย อัครวัฒน์ ยอแสง นาย สมชาติ แจ้งกระจ่าง 
ม.2/7 น.ส. ปณยา แพร่เจริญวัฒนา น.ส. จารุนิภา ภู่สวัสดิ ์
ม.2/8 นาย พีรพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส. นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.2/9 น.ส. ทิพรสย์ ระโหฐาน น.ส. อาทิตยา หลับภา 
ม.2/10 น.ส. ศุภร แซ่ลู่ น.ส. ลลิตา แขกรัมย์ 

 ม.2/1 – ม.2/9  จ านวน   9  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  18  คน 
 MEP ม.2/10         จ านวน   1  ห้อง   ครูที่ปรึกษา    2  คน  รวม 20 คน 
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  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   1. นางสมคิด  ลอยฟ้า  หัวหน้าระดับ  
   2. น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์ รองหัวหน้าระดับ  

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.3/1 นาง สมคิด ลอยฟ้า น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
ม.3/2 นาย ไกรสร หม้อแหละ น.ส. พรทิพย์ กองจินดา 
ม.3/3 น.ส. สุภาพร งาเฉลา น.ส. เจนจิรา สรสวัสดิ ์
ม.3/4 นาย สมชาย คงเสน่ห์ น.ส. นัดธิดา นวลศรี 
ม.3/5 น.ส. อัจฉรา   ทองทา นาง ขันทอง ทองน้อย 
ม.3/6 น.ส. ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นาย สุรพล กาญจนเวโรจน์ 
ม.3/7 นาง ปราณี วีระหงส์ นาง มัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล 
ม.3/8 นาย อ านาจ สิงห์ทอง นาย เลิศชัย เกตุพิทยา 
ม.3/9 นาง จิราภรณ์ วราชุน น.ส. กชพร อารัชกุล 
ม.3/10 น.ส. เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง น.ส. อนุสรา อนุสรา 

 ม.3/1 – ม.3/9  จ านวน   9  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  18  คน 
 MEP ม.3/10         จ านวน   1  ห้อง   ครูที่ปรึกษา    2  คน  รวม 20 คน 

   
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       

   1.น.ส.สวิลี  บุญวัฒน์  หัวหน้าระดับ   
   2.น.ส.ทารินทร์  นาคสร้อย รองหัวหน้าระดับ  

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.4/1 นาง ศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล   -   
ม.4/2 น.ส. วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา    -   
ม.4/3 น.ส. ศศิธร นานไธสง    -   
ม.4/4 น.ส. วิชชุดา สมจิตร    -   
ม.4/5 นาง พวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก น.ส. ปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  
ม.4/6 น.ส. แรกรัก บุญอยู่    -   
ม.4/7 น.ส. ณัฐฑชาพร โอทอง น.ส. ขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ 
ม.4/8 น.ส. สิวล ี บุญวัฒน์ นาย ปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 
ม.4/9 น.ส. ตวงศรณ์ องอาจ น.ส. กฤษณา ศรีบุญเพ็ง 
ม.4/10 นาย นวเรศ เสนคุ้ม นาย มงคล ทองงาม 
ม.4/11 น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย  -  

 ม.4/1 – ม.4/10  จ านวน   10  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  14  คน 
 MEP ม.4/11         จ านวน   1  ห้อง     ครูที่ปรกึษา   2   คน   รวม 16 คน 



 - 5 - 

  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       
   1.นางมาลิน  จันทร์แสง  หัวหน้าระดับ 

2. น.ส.มนัสภรณ์  แก้วตา  รองหัวหน้าระดับ  
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.5/1 น.ส. ศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ นาง มาลิน จันทร์แสง 
ม.5/2 น.ส. อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   -   
ม.5/3 น.ส. กิฒยาภรณ์ กองโฮม น.ส. อริสา บุตรดามา 
ม.5/4 น.ส. ณัฐณิชา บุญเกตุ นาง บุษกร เมืองเรืองวิทย์ 
ม.5/5 น.ส. วิภาดา คล้ายนิ่ม นาย ณัฐสิทธิ์ ทองมหา 
ม.5/6 น.ส. อารีรัตน์ แคล่วคล่อง น.ส. นาตยา นะวะมะวัฒน์ 
ม.5/7 น.ส. สุจิตรา อยู่เย็น น.ส. มนัสภรณ์  แก้วตา 
ม.5/8 น.ส. ภาพิมล ฐานะ   -   
ม.5/9 น.ส. วิชุตา อินไผ่    -   
ม.5/10 น.ส. วิชุดา บุญเทียม    -   
ม.5/11 จ.ส.อ. ธนวิทย์ วิกระยิน น.ส. ชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ม.5/1 – ม.5/11  จ านวน   11  ห้อง   รวมครูที่ปรึกษา 18 คน 
  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
   1.น.ส.จันทมาศ  บัวจันทร์  หัวหน้าระดับ   
   2.น.ส.ศากุน  เทียนทอง  รองหัวหน้าระดับ  

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.6/1 นาย เกตุ โพธิ์น้อย นาย รุ่งโรจน์ สมนิล 
ม.6/2 น.ส. อุบล บุญชู นาย อนันต์ สุโพธิ์ 
ม.6/3 นาย เรวัตต์ นกสว่าง    -   
ม.6/4 น.ส. ศากุน เทียนทอง น.ส. ฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
ม.6/5 นาง อุราวรรณ  ตั้งโสภณ   -   
ม.6/6 นาง ทัศนารี อ่อนสุข นาย เจนภพ มณีพงษ์ 
ม.6/7 น.ส. ปารวี วงศ์ปัดแก้ว น.ส. ประภากร กรรเจียกพงษ์ 
ม.6/8 น.ส. อรทัย จันทรังษี น.ส. ธัญมน เทพูปถัมภ์ 
ม.6/9 นาย มาโนชญ์ มูลทรัพย์    -   
ม.6/10 น.ส. ชญานี วจนะศิริ นาย ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี 
ม.6/11 น.ส. จันทมาศ บัวจันทร์ นาง อุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 

 ม.6/1 – ม.6/11  จ านวน   11  ห้อง   รวมครูที่ปรึกษา 19 คน 
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 4.  รายช่ือครูประจ าคณะต่างๆ  ประกอบด้วย 
  คณะปาริชาต     นายสุภวัชร  ชาติการุณ รองหัวหน้าคณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะปาริชาติ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/3 นาย สุภวัชร ชาติการุณ น.ส. จิดาภา เซียนจันทึก 
ม.1/8 น.ส. ปราณี พรมติ๊บ นาย จาตุรนต์ มหากนก 
ม.2/4 น.ส. วิจิตรา รอดหยู นาง กัลยา ม่วงมั่น 
ม.2/9 น.ส. ทิพรสย์ ระโหฐาน น.ส. อาทิตยา หลับภา 
ม.3/5 น.ส. อัจฉรา   ทองทา นาง ขันทอง ทองน้อย 
ม.4/4 น.ส. วิชชุดา สมจิตร    -   
ม.4/9 น.ส. ตวงศรณ์ องอาจ น.ส. กฤษณา ศรีบุญเพ็ง 
ม.5/5 น.ส. วิภาดา คล้ายนิ่ม นาย ณัฐสิทธิ์ ทองมหา 
ม.5/10 น.ส. วิชุดา บุญเทียม    -   
ม.6/1 นาย เกตุ โพธิ์น้อย นาย รุ่งโรจน์ สมนิล 
ม.6/6 นาง ทัศนารี อ่อนสุข นาย เจนภพ มณีพงษ์ 
ม.6/11 น.ส. จันทมาศ บัวจันทร์ นาง อุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 

 
 คณะการะเกด   1. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  หัวหน้าคณะ 
    2. นายประชาธิป  ใจกล้า   รองหัวหน้าคณะ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/4 น.ส. อ าไพ พาโคกทม น.ส. กาญจนา กรีธาธร 
ม.1/9 นาง นฤมล มุสิเกตุ นาย อุดม จิรกิตตยากร 
ม.2/5 นาง จุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ นาย ประชาธิป ใจกล้า 
ม.2/10 น.ส. ศุภร แซ่ลู่ น.ส. ลลิตา แขกรัมย์ 
ม.3/1 นาง สมคิด ลอยฟ้า น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
ม.3/6 น.ส. ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นาย สุรพล กาญจนเวโรจน์ 
ม.4/5 นาง พวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก น.ส. ปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  
ม.4/10 นาย นวเรศ เสนคุ้ม นาย มงคล ทองงาม 
ม.5/1 น.ส. ศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ นาง มาลิน จันทร์แสง 
ม.5/6 น.ส. อารีรัตน์ แคล่วคล่อง น.ส. นาตยา นะวะมะวัฒน์ 
ม.5/11 จ.ส.อ. ธนวิทย์ วิกระยิน น.ส. ชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
ม.6/2 น.ส. อุบล บุญชู นาย อนันต์ สุโพธิ์ 
ม.6/7 น.ส. ปารวี วงศ์ปัดแก้ว น.ส. ประภากร กรรเจียกพงษ์ 
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คณะอินทนิล   1. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  หัวหน้าคณะ 
    2. นายเรวัตต์  นกสว่าง   รองหัวหน้าคณะ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/5 นาง วันทนา แดงประเสริฐกุล นาย ปิยพฤฒิ จิธานนท์ 
ม.1/10 นาย ทองฉัตร ไรนุ่น น.ส. จัตตารีย์ เดชเจริญ 
ม.2/1 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา น.ส. ยุวดี เสือใหญ่ 
ม.2/6 นาย อัครวัฒน์ ยอแสง นาย สมชาติ แจ้งกระจ่าง 
ม.3/2 นาย ไกรสร หม้อแหละ น.ส. พรทิพย์ กองจินดา 
ม.3/7 นาง ปราณี วีระหงส์ นาง มัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล 
ม.3/10 น.ส. เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง น.ส. อนุสรา เย็นวัฒนา 
ม.4/1 นาง ศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล   -   
ม.4/6 น.ส. แรกรัก บุญอยู่    -   
ม.4/11 น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย  -  
ม.5/2 น.ส. อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์   -   
ม.5/7 น.ส. สุจิตรา อยู่เย็น น.ส. มนัสภรณ์  แก้วตา 
ม.6/3 นาย เรวัตต์ นกสว่าง    -   
ม.6/8 น.ส. อรทัย จันทรังษี น.ส. ธัญมน เทพูปถัมภ์ 

 

คณะราชพฤกษ์ 1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์           หัวหน้าคณะ 

    2. นางสาวเจนจิรา  สรสวสัดิ์  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/1 นาย สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นาย กิตติคุณ จันทะโมคา 
ม.1/6 นาง สิริยา โกศลนิยม นาย ภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.2/2 นาง อมรรัตน์ มาฬมงคล น.ส. รัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 
ม.2/7 น.ส. ปณยา แพร่เจริญวัฒนา น.ส. จารุนิภา ภู่สวัสดิ ์
ม.3/3 น.ส. สุภาพร งาเฉลา น.ส. เจนจิรา สรสวัสดิ ์
ม.3/8 นาย อ านาจ สิงห์ทอง นาย เลิศชัย เกตุพิทยา 
ม.4/2 น.ส. วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา    -   
ม.4/7 น.ส. ณัฐฑชาพร โอทอง น.ส. ขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ 
ม.5/3 น.ส. กิฒยาภรณ์ กองโฮม น.ส. อริสา บุตรดามา 
ม.5/8 น.ส. ภาพิมล ฐานะ   -   
ม.6/4 น.ส. ศากุน เทียนทอง น.ส. ฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
ม.6/9 นาย มาโนชญ์ มูลทรัพย์    -   
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  คณะกรรณิการ ์ 1. นายสมชาย  คงเสน่ห์   หัวหน้าคณะ 
    2. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/2 นาย เลอพงศ์ จันสีนาก น.ส. สุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 
ม.1/7 นาย ปรมินทร์ เสมอภพ น.ส. ธารทิพย์ เขินค า 
ม.2/3 น.ส. นาถพร มูลจันทร์ นาย ทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.2/8 นาย พีรพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส. นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.3/4 นาย สมชาย คงเสน่ห์ น.ส. นัดธิดา นวลศรี 
ม.3/9 นาง จิราภรณ์ วราชุน น.ส. กชพร อารัชกุล 
ม.4/3 น.ส. ศศิธร นานไธสง    -   
ม.4/8 น.ส. สิวล ี บุญวัฒน์ นาย ปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 
ม.5/4 น.ส. ณัฐณิชา บุญเกตุ นาง บุษกร เมืองเรืองวิทย์ 
ม.5/9 น.ส. วิชุตา อินไผ่    -   
ม.6/5 นาง อุราวรรณ  ตั้งโสภณ   -   
ม.6/10 น.ส. ชญานี วจนะศิริ นาย ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี 

 

5.  รายช่ือครูปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจ าวัน 
  1.   วันจันทร ์  นางทัศนารี   อ่อนสุข 
  2.   วันอังคาร  นางทัศนารี   อ่อนสุข ,นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ 
  3.   วันพุธ  นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร 
  4.   วันพฤหัสบดี  นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร 
  5.   วันศุกร์  นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 
     (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 
 
                                               


