
 
                                               

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
                                                           ที ่68 / ๒๕๖5 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
ประจ ำภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

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

 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

 หัวหน้าระดับ  นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ   
                    รองหัวหน้าระดับ นางขนิษฐา  วรรณสวาท / นางสาวพัชรินทร์  หลงชิน  
                    เลขานุการระดับ  นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน 
                    งานวิชาการระดับ นางสาวศิวรักษ์  อัคจันทร์ / นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์ 
                    งานกิจการนักเรียน นางสาวจันทรา   จรเด็จ / นายวิฑูรย์  ระดาบุตร 
                    ครูจิตวิทยาระดับชั้น นางสาวนิชาภัทร ตุริยะกุล 

 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม/แนะแนว 
๑/๑ นางสาวสุรินทร์พร    ดินวงศ์ 

นางสาวศิวรักษ์        อัคจันทร์ 
ครชู านาญการ 
คร ู 122 

๑/๒ นางสาวพัชรินทร์     หลงชิน 
นางสาวนิชาภัทร     ตุริยะกุล 

คร ู
ครผูู้ช่วย  123 

๑/๓ นางนทีกานต์           เพ่ิมชาติ 
นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน  

ครูช านาญการ 
ครชู านาญการ 124 

๑/๔ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย 
นางณัฐกมล             ทองไทย 

คร ู
ครูช านาญการ 125 

๑/๕ นางสาวจนัทรา      จรเด็จ 
นางกิตติ์รวี           ชัยอนันต์วรนาถ 

ครชู านาญการ 
คร ู 126 

๑/๖ นางสาวสุชาวดี         มณีวรรณ์ 
นายกานต์กิตติ         ชื่นกลิน่ธูป 

คร ู
ครูผู้ช่วย 127 

       เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจก ารนักเรียนเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครูในระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ทั้งในเรื่อง 
การเรียน ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับชั้นเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5  ดังนี้ 
 



 
 

- ๒ - 

๑/๗ นางวัลย์ลิกา           คงสวัสดิ์ 
นางสาวสุภัคสร        เนยสูงเนิน 

ครูช านาญการ 
คร ู 116 

๑/๘ 
 

นางขนิษฐา            วรรณสวาท 
นายวิฑูรย์              ระดาบุตร 

ครูช านาญการ 
ครูผู้ช่วย 117 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

                    หัวหน้าระดับ  นางอรุณี   ถมยางกูร  / นางสาวปทุมวดี  ทองชิต   
                    รองหัวหน้าระดับ นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล / นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ 
                    เลขานุการระดับ  นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ 
                    งานวิชาการระดับ นางสาวปทุมวดี  ทองชิต / นางสาวรัตติยา โลแพทย์ 
                    งานกิจการนักเรียน นายธนาคาร  มีสุข / นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ 
                    ครูจิตวิทยาระดับชั้น นางสาวดลรญา  ไชยขาล  

 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

ห้อง ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม /แนะแนว 

๒/๑ 
นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครูช านาญการ 

คร ู 221 นายปิยะณัฐ             ปัญญารักษ์ 

๒/๒ 
นางอรุณี ถมยางกูร ครเูชี่ยวชาญ 

คร ู 222 
นางสาวดลรญา         ไชยขาล  

๒/๓ 
นางสาวกันต์ฤทัย       ศิลารักษ์ 
นายพงศกรณ์           พูลชัยวัฒนะ 

ครผูู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 223 

๒/๔ 
นางสาวกรกนก         เนตรสว่าง 
ครูพละ (ใหม่) 

คร ู
ครผูู้ช่วย 225 

๒/๕ 
นางสิริกานต์            มายิ้ม 
นายซาราวรรณ์         พุทธรกัษ์ 

คร ู
คร ู 226 

๒/๖ 
นายธนาคาร             มีสุข 
นางสาวจันทร์จิรา       บุสวุะ 

คร ู
ครผูู้ช่วย 212 

๒/๗ 
นางสาวปทมุวดี         ทองชิต 
นางสาวรัตติยา          โลแพทย์ 

คร ู
คร ู ห้องพละ 

๒/๘ 
นางนฤพร               ภักดี 
นางสาวรัตนมณี        ศุภจรยิาพงศ์ 

ครชู านาญการ 
ครอัูตราจ้าง 

ห้องธรรมชาติวิทยาเก่า 
(ตดิห้องศิลปะ) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

หัวหน้าระดับ นางมธุริน    เทียนวรรณ 
รองหัวหน้าระดับ นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า / นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ   
เลขานุการระดับ นางสาวชนากานต์   วิเศษ / นางวัฒนประภา  เจริญศร 
งานวิชาการระดับ นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ / นางสาวปวิตรา  วินทะชัย 
งานกิจการนักเรียน นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง / นายสิทธิพร บุญล้อม  

                    ครูจิตวิทยาระดับชั้น นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร 
 

ครูที่ปรึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ห้อง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม /แนะแนว 

๓/๑ 
นางสาวเสาวนีย์ 
นางสาวปวิตรา     

บุญประสพ 
วินทะชัย 

ครชู านาญการ 
คร ู 312 

๓/๒ 
นางสาวสุกัญญา 
นางสาวธัญชนก 

ต้นไทร 
เกตพัชรพงศ์ 

คร ู
คร ู 313 

๓/๓ 
นางมธุริน 
นายปวีณ 

เทียนวรรณ 
กล้ารบ 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครชู านาญการ 314 

๓/๔ 
นางสาวชุติกาญจน์ 
นางสาวเพ็ญรดี 

แก้วสมสิน 
กรเสนาะ 

คร ู
คร ู 315 

๓/๕ 
นางวัฒนประภา
นางสาววิริญญา 

เจริญศร 
ศรีเก้ือกลิ่น 

ครชู านาญการ 
คร ู 316 

๓/๖ 
นายสิทธิพร 
นางสาวชนากานต์ 

บุญล้อม 
วิเศษ 

 

คร ู
คร ู

317 

3/7 
นางสาวนิธิมา 
นางสาวรัตติกาล 

นิสัยกล้า 
ทวีรัตน์ 

 

คร ู
คร ู

318 

๓/8 
นายวุฒิพงษ์ 
นางกัลยาณี 

เข็มด้วง 
อุบลโรจน์รัศมี 

ครชู านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการ 328 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

                        หัวหน้าระดับ  นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต 
                    รองหัวหน้าระดับ นางไพวรรณ  สุขปานเจริญ  
                         เลขานุการระดับ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา แปงการิยา  

    งานวิชาการระดับ   นางมัลลิกา ฮาร์เตอร์ / นางสิริกร  บุญเลิศ  
    งานกิจการนักเรียน  นายรณชัย กิง่แก้ว / นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา 

              ครูจิตวิทยาระดับชั้น นางจันทิมา อุทัยกลม 
 
   ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

ห้อง ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม /แนะแนว 
 

๔/๑ นางสิริกร                  บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ 433 

๔/๒ นางจันทิมา                อุทัยกลม ครูช านาญการพิเศษ 432 

๔/๓ นางมัลลิกา                ฮาร์เตอร์ คร ู 431 

๔/๔ นางทิพยาดา              ถิรนยัเตชทตั ครชู านาญการพิเศษ คหกรรม 1 

๔/๕ 
นางไพวรรณ              สุขปานเจริญ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา   แปงการิยา 

ครูช านาญการ 
ครชู านาญการ 112 

๔/๖ 
นางสุเนตรา               เกลี้ยงอุทธา 
นายรณชัย                 กิ่งแก้ว 

คร ู
ครชู านาญการ 

ห้องเรียนชั่วคราว 
(หน้าห้องบริหารทั่วไป) 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

 หัวหน้าระดับ   นางนงค์นิภัส   โภคินดิษย์สกุล                 
    รองหัวหน้าระดับ นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช / นางสาวกุลธิดา  จารุสภา 

เลขานุการระดับ นางระพีพรรณ มูสิกอุปถมัภ์ 
งานวิชาการระดับ นางสุพักตร์ ค าภา / นายไวฑูรย์  มินจันทึก 
งานกิจการนักเรียน นางพรเรียง  ก๋งแก้ว / นางเบญจมาศ ชูศรี 

          ครูจิตวิทยาระดับชั้น นางสาวดวงดาว  หน่อแก้ว 
                
  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 
 

ห้อง ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม /แนะแนว 

๕/๑ นางสุพกัตร์ ค าภา ครู 434 
 

๕/๒ 
นางพรเรียง 
นายไวฑูรย์ 

ก๋งแก้ว 
มินจันทึก 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครู 436 

๕/๓ 
นายณัฏฐ์ 
นางนงค์นิภัส 

หาญพละ 
โภคินดิษย์สกุล 

ครู 
ครูช านาญการพิเศษ 437 

๕/๔ 
นางระพีพรรณ             มูสกิอุปถัมภ์  
 

ครูช านาญการพิเศษ 
448 

๕/๕ 
นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว ครู 

ครู 445 
นางเบญจมาศ              ชูศรี 

๕/๖ 
นางสาวกุลธิดา             จารุสภา 
นางสาวพรพรรษา          อินทร์เทศราช 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 446 
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      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

                              หัวหน้าระดับ   นางขวัญใจ   เขียนเสมอ 
            รองหัวหน้าระดับ     นายพรมภร   แสนศรีแก้ว / นางอทิตยา หิรัญวงศ์ 

  เลขานุการระดับ นางสาวนวรัตน์  ลาภชน 
           งานวิชาการระดับ       นางกิง่แก้ว    ศิริโชคชัย / นางนภัทร มะอาจเลิศ 
            งานกิจการนักเรียน      นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนา / นางจารุวรรณ โดยอาษา 
                      ครูจิตวิทยาระดับชั้น    นางวิลาวัลย์   พรไชยา              

 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 

ห้อง ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ห้องโฮมรูม /แนะแนว 

๖/๑ 
นางกิ่งแกว้            ศิริโชคชยั 
 

ครูช านาญการพิเศษ 
322 

๖/๒ นางนภัทร             มะอาจเลิศ 
ครูช านาญการ 
 323 

๖/๓ 
นางสาวปรียนันท์    ชัยสิริพัฒนา 
นางสาวนวรัตน์       ลาภชน 

ครูช านาญการ 
คร ู 324 

๖/๔ นายพรมภร           แสนศรีแก้ว ครูช านาญการ 325 

๖/๕ 
นางวิลาวัลย์          พรไชยา 
นางจารุวรรณ        โดยอาษา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการ 326 

๖/๖ 
นางขวัญใจ           เขียนเสมอ 
นางอทิตยา           หิรัญวงศ ์

ครูช านาญการ 
ครชู านาญการพิเศษ 327 

 
 
ให้ครูทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ   เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ด้วยความรัก เมตตา เสมอภาคและยุติธรรมต่อศิษย์ทุกคน 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  9 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
  

                                                                 
(นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 


