
 
              ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 

ที ่ 229 / ๒๕๖๕  
  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำและ หัวหน้ำระดับ ภำคเรียนที่ 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

    --------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ   
 

 อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓๙ (๒) และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ จึงแต่งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ  ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๕   ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจ
ใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการต่อไป 
  

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่    25  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕   เป็นต้นไป  
                
                             สั่ง  ณ    21  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕       
 
 
 
 
 

  
 (นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 



แนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 
ที ่ 229 / ๒๕๖๕  

  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำและ หัวหน้ำระดับ   ภำคเรียนที่ 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
 

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๑/๑ นางมานิตา  ดอนพลก้อม นางสาวอุไรวรรณ รามศิริ  

ม.๑/๒ นางอรสิน  พรมสิทธิ์ นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  

ม.๑/๓ นางดลกาญจน์  พรหมพลจร นายวศิน ภูพลผัน  

ม.๑/๔ นางสาวธนธรณ์  ปราบพาล นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง  

ม.๑/๕ นายศราวุธ ศรีทัศยศ นางสาวธัญรัตน์  นาคเสน   

ม.๑/๖ นายชวนนท์ พวงทวี นางสาวศุภมาศ  ขาวข า  

ม.๑/๗ นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า นายยุทธพิชัย  บัวโต นายกฤษณ์บดินท์  ศรีจันทร์เวียง 

ม.๑/๘ นายวันเฉลิม  บุญเกษม นางสาวภควลัญชญ์  อ าเคน  

ม.๑/๙ นางสาวจุฑารัตน์  ลาด า นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ นายภัทรพงษ์ ชาวดร 

ม.๑/๑๐ นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา นายสิทธิ์พงษ์ เริ่มรักษ์  

ม.๑/๑๑ นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ นายพินิจ  ทองค า  

      หัวหน้าระดับ   นายสิทธิ์พงษ์ เริ่มรักษ์          รองหัวหน้าระดับ    นางอรสิน  พรมสิทธิ์       
       เลขานุการ     นายศราวุธ ศรีทัศยศ           ผู้ช่วยเลขานุการ     นายวศิน ภูพลผัน 

 
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๒/๑ นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู นางสาววยุรี  โสภา  

ม.๒/๒ นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์ นายธรรณกรณ์ ไกรจักร์  

ม.๒/๓ นางสาวเวียงวิไล  ปัญญากุล นายวิรุฬ  บุญดี  

ม.๒/๔ นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด นายนลธวัช  วิลัย  

ม.๒/๕ นายประจักษ์  ราชโยธ ี นางพิมลรัตน์  ราชโยธี  

ม.๒/๖ นายวุฒิกร  แก้วอาสา นายนิรัตน์  เพ็งพารา  

ม.๒/๗ นางรุ่งนภา  ทองทิพย์ นายประชา  กุละจะนทร์  

ม.๒/๘ นางล าเพย  ผิวอ่อน นายนวพล  ชุมพล   

ม.๒/๙ นายศักดิ์ชัย  คันธี นางธัญชนก  แหล่สท้าน   

ม.๒/๑๐ นางศิรินธร  ศิริจันทรา นางรินทร์ทอง  สีโชติ     

ม.๒/๑๑ นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่นส์ นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย   
 หัวหน้าระดับ  นายประจักษ์  ราชโยธี           รองหัวหน้าระดับ   นายศักดิ์ชัย  คันธี                       
 เลขานุการ   นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์        ผู้ช่วยเลขานุการ    นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด 



แนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 
ที ่ 229 / ๒๕๖๕  

  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำและ หัวหน้ำระดับ   ภำคเรียนที่ 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๓/๑ นายพงษ์ศักดิ์   โอทาตะวงศ์ นางสุพิณยา   วงษ์อุบล  

ม.๓/๒ นายธานี  ใจญาณ นางบุปผา  ชาวดร  

ม.๓/๓ นางสาวสุจิมพร    ธนะสูตร นายศุภเสกข์  ท้าวซาว  

ม.๓/๔ นางสาวกัญญา  ทัพชา นางเจียมจิต  โคตรชมภู  

ม.๓/๕ นางสาวนิตยา  ศรีรักษา นายพีรพล ภูสีเขียว  

ม.๓/๖ นางเงินตรา  กิจนุกร นายอวิรุทธ์ สอนสกุล  

ม.๓/๗ นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  

ม.๓/๘ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร นายมงคล  ดอนพลก้อม    

ม.๓/๙ นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร ์  นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  

ม.๓/๑๐ นางสาวจันทิพา  มีชัย นายวัชรินทร์  ป้องป้าน  

ม.๓/๑๑ นางอัมรินทร์  นารินทอง นางสาอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์  

      หัวหน้าระดับ     นายพงษ์ศักดิ์   โอทาตะวงศ์          รองหัวหน้าระดับ   นางเจียมจิต  โคตรชมภู 
      เลขานุการ     นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง                ผู้ช่วยเลขานุการ   นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์ 

                    

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๔/๑ นางสาวปิยะพร โลหะพรม นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ  

ม.๔/๒ ว่าที่ร.ต.ไมตรี  ศรีอภิทรัพย์ นายชัชวาล  เจริญชนม์  

ม.๔/๓ นางสาวอรอนงค์  บุญแสง นางสาวยุวดี  ผิววงษ์  

ม.๔/๔ นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์ นายชัยวัฒน ์ สุรภีร ์  

ม.๔/๕ จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม   นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง  

ม.๔/๖ นางสาวปิยธิดา  พันธะไชย นายธันวา  วงษ์อุบล     

ม.๔/๗ นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์ นางวาสนา  บุญชู  
ม.๔/๘ นางสาววารุณี  พิเนตร  นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ    

ม.๔/๙ นางรุจิรา  อ่ินอ้อย นายผจญไพร  อ่ินอ้อย  
      หัวหน้าระดับ    นายชัชวาล  เจริญชนม์              รองหัวหน้าระดับ     นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
      เลขานุการ       นางสาววารุณี  พิเนตร               ผู้ช่วยเลขานุการ     จ.ส.อ.ณัฐภัทร  พันพรม   

 

 



แนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 
ที ่229 / ๒๕๖๕  

  เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำและ หัวหน้ำระดับ   ภำคเรียนที่ 2   ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
 

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๕/๑ นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ นางศุภวรรณ  มหาเสนา.               

ม.๕/๒ นางอรินลดา  ลอยนอก นายนครินทร์ เกตุทองมา  

ม.๕/๓ นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากุล  

ม.๕/๔ นางพิสมัย  บรรเลงรมย์ นางสาวตติยา  ต่อติด  

ม.๕/๕ นางไตรรัตน์ สาธุบุตร นางสาวลลิตา  ปัสสาวัฒนะ  

ม.๕/๖ นางสาวทิพวรรณ  รสชา นางจันทร์ประภา  ภูละมูล    

ม.๕/๗ นางมลฤดี  บาดตาสาว นางสาวพิมพ์ดาว   คนไว  
ม.๕/๘ นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี    
      หัวหน้าระดับ   นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า        รองหัวหน้าระดับ     นางพิสมัย  บรรเลงรมย์           
      เลขานุการ  นางจันทร์ประภา  ภูละมูล            ผู้ช่วยเลขานุการ      นางมลฤดี  บาดตาสาว                 

 
 

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑  ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ 

ม.๖/๑ นางสุภาพร   พันธ์ชัย นางสาวสุวาธิณี  เชือกพรม  

ม.๖/๒ นายถนอม  ทีค า นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ  

ม.๖/๓ นายอนุชิต  ชัยพุทธา นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย                             

ม.๖/๔ นางอาภาภรณ์   สงศรี นางสาววรรณภา  วิบุญกุล  

ม.๖/๕ นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  

ม.๖/๖ นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์ นางสาวศิโรรัตน์  พิมพ์ปัจฉิม  

ม.๖/๗ นายวริทธิ์ธร  นาที   นางสาวกัญญ์วรัณ  ค าฤทธิ์  

ม.๖/๘ นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า   นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ    
      หัวหน้าระดับ  นายถนอม  ทีค า            รองหัวหน้าระดับ    นางสุภาพร   พันธ์ชัย 
      เลขานุการ     นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา      ผู้ช่วยเลขานุการ     นางสาวศิโรรัตน์  พิมพ์ปัจฉิม 

 
 


