
 
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่94/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งหัวหน้ำระดับ  หัวหน้ำคณะ  หัวหน้ำงำน ครูที่ปรึกษำ ครูประจ ำคณะ 
และเวรพิธีกรประจ ำวัน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560 

************************************* 
 เพ่ือให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  27 (1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ  หัวหน้าคณะ  หัวหน้างานและเวรพิธีกรประจ าวัน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 1.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   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. นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการและเลขานุการ  

 2.   คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. นางสมคิด  ลอยฟ้า    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล และหัวหน้างานกิจการนักเรียน 

3. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
4. นางนฤมล  มุสิเกตุ    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
5. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
7. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หัวหน้าประสานงานผู้ปกครองเครือข่าย 
และงานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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8. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และงานบุคลากรและงานประสานงานคุรุสภา 

9. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
10. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
11. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
12. นางสาวภาพิมล  ฐานะ   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
13. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
14. นางสาววิชุตา  อินไผ่    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
15. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์   หัวหน้าคณะการะเกด 
16. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   หัวหน้าคณะปาริชาต 
17. นายอนันต์  สุโพธิ์    รองหัวหน้าคณะปาริชาต 
18. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว   หัวหน้าคณะอินทนิล 
19. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ   รองหัวหน้าคณะอินทนิล 
20. นายรุ่งโรจน์  สมนิล    หัวหน้าคณะราชพฤกษ์ 
21. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   รองหัวหน้าคณะราชพฤกษ์ 
22. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  หัวหน้าคณะกรรณิการ์ 
23. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   รองหัวหน้าคณะกรรณิการ์และงานบุคลากร  

(ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์และทะเบียนประวัติ)  
24. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษา (พ.ส.น.) และ 
รองหัวหน้าคณะการะเกด 

25. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา (พ.ส.น.) 

26. นายจาตุรนต์  มหากนก   งานป้องกัน – แก้ไขปัญหายาเสพติด  
และงานกิจการนักเรียน 

27. นายอ านาจ  สิงห์ทอง    งานป้องกัน - แก้ไขปัญหายาเสพติด  
และงานกิจการนักเรียน 

28. นางจิราภรณ์  วราชุน    หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา  

29. นาย ทองฉัตร  ไรนุ่น    หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
30. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
31. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
32. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
33. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   เจ้าหน้าที่ส านักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
34. นายธิติ  ด ารงคงชื่น    เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 3.  รำยชื่อครูที่ปรึกษำ   ประกอบด้วย 
  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1       
   1.  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร หัวหน้าระดับ 
   2.  นางนฤมล  มุสิเกตุ  รองหัวหน้าระดับ  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.1/1 นาย สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นาย กิตติคุณ จันทะโมคา 
ม.1/2 นาย ทองฉัตร ไรนุ่น นาง นฤมล มุสิเกตุ 
ม.1/3 นาย สุภวัชร ชาติการุณ น.ส. อริสา บุตรดามา 
ม.1/4 น.ส. ปราณี พรมติ๊บ น.ส. กาญจนา กรีธาธร 
ม.1/5 นาง วันทนา แดงประเสริฐกุล น.ส. ธารทิพย์ เขินค า 
ม.1/6 น.ส. นาถพร มูลจันทร์ นาย ภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.1/7 น.ส. จิดาภา เซียนจันทึก นาย สมพร ชัยวงษ์ 
ม.1/8 นาย จาตุรนต์ มหากนก  -  

ม.1/9 น.ส. อ าไพ พาโคกทม น.ส. นิตติยา แก้วนก 
      นาย อุดม จิรกิตตยากร 

ม.1/10 น.ส. จัตตารีย์ เดชเจริญ น.ส. วิไลพร จอมพล 
   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 
  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2       
   1.  น.ส.ศิริลักษณ์  เพ็งถมยา หัวหน้าระดับ   
   2.  น.ส.ทิพรสย์  ระโหฐาน รองหัวหน้าระดับ  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.2/1 น.ส. วิชชุดา สมจิตร นาย เจนภพ มณีพงษ์ 
ม.2/2 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา น.ส. ยุวดี เสือใหญ่ 
ม.2/3 น.ส. ทิพรสย์ ระโหฐาน  -  
ม.2/4 น.ส. วิจิตรา รอดหยู  -   
ม.2/5 นาย ประชาธิป ใจกล้า น.ส. พัชรินทร์ สายสังข์ 
ม.2/6 นาย อัครวัฒน์ ยอแสง น.ส. ลลิตา แขกรัมย์ 
ม.2/7 น.ส. ปณยา แพร่เจริญวัฒนา น.ส. ณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 
ม.2/8 นาย พีรพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส. นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.2/9 นาย สมชาติ แจ้งกระจ่าง นาง กัลยา ม่วงมั่น 
ม.2/10 น.ส. ศุภร แซ่ลู่ น.ส. อนุสรา เย็นวัฒนา 

  ม.2/1 – ม.2/9  จ านวน   9  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  16  คน 
  MEP ม.2/10         จ านวน   1  ห้อง   ครูที่ปรึกษา    2  คน  รวม 18 คน 
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  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
   1.  น.ส.เนาวรัตน ์ อินทวงษ์ หัวหน้าระดับ  
   2.  น.ส.เจนจิรา  สรสวัสดิ ์ รองหัวหน้าระดับ  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.3/1 นาง สมคิด ลอยฟ้า น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
ม.3/2 นาย ภูมินทร์ เกิดศรี น.ส. พรทิพย์ กองจินดา 
ม.3/3 นาง ขันทอง ทองน้อย น.ส. สุภาลัย สายค าภา 
ม.3/4 นาย สมชาย คงเสน่ห์ น.ส. อาภาภรณ์ ก้อนสี 
ม.3/5 นาง สิริยา โกศลนิยม  -  
ม.3/6 น.ส. อัจฉรา   ทองทา  -  
ม.3/7 น.ส. ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นาง ปราณี วีระหงส์ 

น.ส. ลักขณา อ่อนฤทธิ์       
ม.3/8 นาย อ านาจ สิงห์ทอง น.ส. เจนจิรา สรสวัสดิ ์
ม.3/9 นาง จิราภรณ์ วราชุน น.ส. นัดธิดา นวลศรี 
ม.3/10 น.ส. เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  -  

  ม.3/1 – ม.3/9  จ านวน   9  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  17  คน 
  MEP ม.3/10         จ านวน   1  ห้อง   ครูที่ปรึกษา    1  คน  รวม 18 คน 

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4       
   1.  นายนวเรศ  เสนคุ้ม  หัวหน้าระดับ   
   2.  น.ส.ปาวรีย์  ขาวสมบูรณ ์ รองหัวหน้าระดับ  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.4/1 น.ส. วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา นาย ไกรสร หม้อแหละ 
ม.4/2 น.ส. อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ นาย ทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.4/3 นาย คมสัณห์ จันสอน นาง พวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก 
ม.4/4 นาง ศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล นาง อมรรัตน์ มาฬมงคล 
ม.4/5 น.ส. ศศิธร นานไธสง นาย นวเรศ เสนคุ้ม 
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 น.ส. พัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ 
ม.4/9 น.ส. ตวงศรณ์ องอาจ น.ส. ปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  
ม.4/10 น.ส. ชมพูนุช   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นาย ปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 
ม.4/11 น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย น.ส. กฤษณา ศรีบุญเพ็ง 

  ม.4/1 – ม.4/10  จ านวน   10  ห้อง   ครูที่ปรึกษา  19  คน 
  MEP ม.4/11         จ านวน   1  ห้อง     ครูที่ปรกึษา   2   คน   รวม 16 คน 
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  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5       
   1. น.ส.มนัสภรณ์  แก้วตา  หัวหน้าระดับ 

2. น.ส.ภาพิมล  ฐานะ  รองหัวหน้าระดับ  
ระดับ ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.5/1 นาง ศันสนีย ์ พันธ์เรือง  -  

ม.5/2 น.ส. กิฒยาภรณ ์ กองโฮม นาย เลอพงศ์  จันสีนาก 
ม.5/3 น.ส. วิภาดา คล้ายนิ่ม น.ส. สุจิตรา   อยู่เย็น 

ม.5/4 นาย อนันต ์ สุโพธิ ์ น.ส. ณัฐณิชา บุญเกตุ 

ม.5/5 นาง จุฑารัตน ์ ภัทรกรธนกิจ น.ส. สุภาพร งาเฉลา 

ม.5/6 นาง มาลิน จันทร์แสง 
 

-   

ม.5/7 น.ส. อารีรัตน์ แคล่วคล่อง น.ส. นาตยา นะวะมะวัฒน ์
ม.5/8 น.ส. ภาพิมล ฐานะ นาง บุษกร เมืองเรืองวิทย์ 

ม.5/9 น.ส. มนัสภรณ ์ แก้วตา 
 

-  

ม.5/10 นาย ปิยพฤฒ ิ จิธานนท ์ จ.ส.อ. ธนวิทย ์ วิกระยิน 
ม.5/11 น.ส. วิชุดา บุญเทียม น.ส. จันทมาศ บัวจันทร ์

  ม.5/1 – ม.5/10  จ านวน   10  ห้อง   รวมครูที่ปรึกษา 17 คน 
MEP ม.5/11         จ านวน   1  ห้อง     ครูที่ปรกึษา   2   คน   รวม 19 คน 

  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6       
   1. น.ส.ธัญมน  เทพูปถัมภ์  หัวหน้าระดับ   
   2.  น.ส.วิชุตา  อินไผ่  รองหัวหน้าระดับ  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.6/1 น.ส. อุบล บุญชู นาง อุราวรรณ ตั้งโสภณ 
ม.6/2 นาย เรวัตต์ นกสว่าง นาย ปรมินทร์ เสมอภพ 
ม.6/3 นาย มาโนชญ์ มูลทรัพย์ นาย รุ่งโรจน์ สมนิล 
ม.6/4 น.ส. ธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ นาง ทัศนารี อ่อนสุข 
ม.6/5 นาง มัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล นาย สัญชัย วัชรพรรณ 
ม.6/6 น.ส. ศากุน เทียนทอง น.ส. ฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
ม.6/7 น.ส. ปารวี วงศ์ปัดแก้ว น.ส. ประภากร กรรเจียกพงษ์ 
ม.6/8 น.ส. ธัญมน เทพูปถัมภ์ น.ส. อรทัย จันทรังษี 
ม.6/9 น.ส. วิชุตา อินไผ่ -   
ม.6/10 นาย ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี น.ส. ชญานี วจนะศิริ 
ม.6/11 นาย เกตุ โพธิ์น้อย นาง อุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 

  ม.6/1 – ม.6/11  จ านวน   11  ห้อง   รวมครูที่ปรึกษา 21 คน 
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 4.  รำยช่ือครูประจ ำคณะต่ำงๆ  ประกอบด้วย 
  คณะปำริชำต     1. น.ส.นัดธิดา  นวลศร ี  หัวหน้าคณะ 
     2. นายอนันต์  สุโพธิ์  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ 1 ครูที่ปรึกษำคนที่ 2 
ม.1/2 นาย ทองฉัตร ไรนุ่น นาง นฤมล มุสิเกตุ 
ม.1/7 น.ส. จิดาภา เซียนจันทึก นาย สมพร ชัยวงษ์ 
ม.2/3 น.ส. ทิพรสย์ ระโหฐาน  -  
ม.2/8 นาย พีรพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส. นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.3/4 นาย สมชาย คงเสน่ห์ น.ส. อาภาภรณ์ ก้อนสี 
ม.3/9 นาง จิราภรณ์ วราชุน น.ส. นัดธิดา นวลศรี 
ม.4/3 นาย คมสัณห์ จันสอน นาง พวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก 
ม.4/8 น.ส. สิวล ี บุญวัฒน์ น.ส. พัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ 
ม.5/4 นาย อนันต์ สุโพธิ์ น.ส. ณัฐณิชา บุญเกตุ 
ม.5/9 น.ส. มนัสภรณ์  แก้วตา  -  
ม.6/5 นาง มัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล นาย สัญชัย วัชรพรรณ 
ม.6/10 นาย ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี น.ส. ชญานี วจนะศิริ 

 
 คณะกำระเกด   1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์ หัวหน้าคณะ 
    2. นายสุภวชัร  ชาติการุณ รองหัวหน้าคณะ 

ระดับ ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.1/3 นาย สุภวัชร ชาติการุณ น.ส. อริสา บุตรดามา 

ม.1/8 นาย จาตุรนต ์ มหากนก 
 

-  

ม.2/4 น.ส. วิจิตรา รอดหยู 
 

-   

ม.2/9 นาย สมชาต ิ แจ้งกระจ่าง นาง กัลยา ม่วงมั่น 
ม.3/5 นาง สิริยา โกศลนิยม 

 
-  

ม.3/10 น.ส. เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง 
 

-  
ม.4/4 นาง ศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล นาง อมรรัตน์ มาฬมงคล 

ม.4/9 น.ส. ตวงศรณ์ องอาจ น.ส. ปาวรีย ์ ขาวสมบูรณ ์ 
ม.5/5 นาง จุฑารัตน ์ ภัทรกรธนกิจ น.ส. สุภาพร งาเฉลา 

ม.5/10 นาย ปิยพฤฒ ิ จิธานนท ์ จ.ส.อ. ธนวิทย ์ วิกระยิน 
ม.6/1 น.ส. อุบล บุญช ู นาง อุราวรรณ ตั้งโสภณ 

ม.6/6 น.ส. ศากุน เทียนทอง น.ส. ฮาดีหม๊ะ แวดะสง 

ม.6/11 นาย เกตุ โพธิ์น้อย นาง อุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 
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คณะอินทนิล   1. น.ส.ปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  หัวหน้าคณะ 
    2. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับ ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.1/4 น.ส. ปราณ ี พรมติ๊บ น.ส. กาญจนา กรีธาธร 
ม.1/9 น.ส. อ าไพ พาโคกทม น.ส. นิตติยา แก้วนก 

      นาย อุดม จิรกิตตยากร 
ม.2/5 นาย ประชาธิป ใจกล้า น.ส. พัชรินทร ์ สายสงัข์ 

ม.2/10 น.ส. ศุภร แซ่ลู่ น.ส. อนุสรา เย็นวัฒนา 
ม.3/1 นาง สมคิด ลอยฟ้า น.ส. เนาวรัตน ์ อินทวงษ ์
ม.3/6 น.ส. อัจฉรา   ทองทา 

 
-  

ม.4/5 น.ส. ศศิธร นานไธสง นาย นวเรศ เสนคุ้ม 
ม.4/10 น.ส. ชมพูนชุ   ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา นาย ปณีต   จิตต์นุกุลศิร ิ

ม.5/1 นาง ศันสนีย ์ พันธ์เรือง  -  
ม.5/6 นาง มาลิน จันทร์แสง 

 
-  

ม.5/11 น.ส. วิชุดา บุญเทียม น.ส. จันทมาศ บัวจันทร ์

ม.6/2 นาย เรวัตต์ นกสว่าง นาย ปรมินทร ์ เสมอภพ 
ม.6/7 น.ส. ปารว ี วงศ์ปัดแก้ว น.ส. ประภากร กรรเจียกพงษ์ 

 

คณะรำชพฤกษ์ 1. นายรุ่งโรจน์  สมนิล           หัวหน้าคณะ 

    2. น.ส.ลลิตา  แขกรัมย์  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับ ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.1/5 นาง วันทนา แดงประเสริฐกุล น.ส. ธารทิพย ์ เขินค า 
ม.1/10 น.ส. จัตตารีย ์ เดชเจริญ น.ส. วิไลพร จอมพล 

ม.2/1 น.ส. วิชชุดา สมจิตร นาย เจนภพ มณีพงษ ์
ม.2/6 นาย อัครวัฒน์ ยอแสง น.ส. ลลิตา แขกรัมย์ 

ม.3/2 นาย ภูมินทร ์ เกิดศรี น.ส. พรทิพย์ กองจินดา 

ม.3/7 
น.ส. ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นาง ปราณ ี วีระหงส์ 
น.ส. ลักขณา อ่อนฤทธิ์       

ม.4/1 น.ส. วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา นาย ไกรสร หม้อแหละ 

ม.4/6 น.ส. แรกรัก บุญอยู ่
 

-   

ม.4/11 น.ส. ทารินทร ์ นาคสร้อย น.ส. กฤษณา ศรีบุญเพ็ง 

ม.5/2 น.ส. กิฒยาภรณ ์ กองโฮม นาย เลอพงศ์  จันสีนาก 
ม.5/7 น.ส. อารีรัตน์ แคล่วคล่อง น.ส. นาตยา นะวะมะวัฒน ์

ม.6/3 นาย มาโนชญ ์ มูลทรัพย ์ นาย รุ่งโรจน ์ สมนิล 

ม.6/8 น.ส. ธัญมน เทพูปถัมภ์ น.ส. อรทัย จันทรังษ ี
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  คณะกรรณิกำร ์ 1. น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้าคณะ 
    2. น.ส.นาถพร  มูลจันทร์  รองหัวหน้าคณะ 

ระดับ ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.1/1 นาย สุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นาย กิตติคุณ จันทะโมคา 

ม.1/6 น.ส. นาถพร มูลจันทร ์ นาย ภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.2/2 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา น.ส. ยุวดี เสือใหญ่ 

ม.2/7 น.ส. ปณยา แพร่เจริญวัฒนา น.ส. ณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 
ม.3/3 นาง ขันทอง ทองน้อย น.ส. สุภาลัย สายค าภา 
ม.3/8 นาย อ านาจ สิงห์ทอง น.ส. เจนจิรา สรสวัสดิ ์
ม.4/2 น.ส. อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ นาย ทรงพรต เชื้อภักด ี

ม.4/7 น.ส. ณัฐฑชาพร โอทอง น.ส. ขวัญจิตร   ชนะสิทธิ ์
ม.5/3 น.ส. วิภาดา คล้ายนิ่ม น.ส. สุจิตรา   อยู่เย็น 

ม.5/8 น.ส. ภาพิมล ฐานะ นาง บุษกร เมืองเรืองวิทย์ 
ม.6/4 น.ส. ธัญญาลักษณ ์ มีวงษ ์ นาง ทัศนาร ี อ่อนสุข 

ม.6/9 น.ส. วิชุตา อินไผ ่
 

-  
 

 

5.  รำยช่ือครูปฏิบัติหน้ำที่พิธีกรประจ ำวัน 
  1.   วันจันทร ์  นายพีรพงษ ์ ดาระกะมาศ 
  2.   วันอังคาร  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
  3.   วันพุธ  นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี 
  4.   วันพฤหัสบดี  นายสุภวัชร  ชาติการุณ, นายจาตุรนต์  มหากนก  
  5.   วันศุกร์  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

 
     (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 
 
                                               


