
        
      คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

      ท่ี  ๑๕๘   / ๒๕๕๔ 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

        ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
          ---------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหก้ารเยี่ยมบา้นนักเรยีน ในสัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบา้นนักเรยีน เปน็ไปด้วยความเรยีบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงให้ครูท่ีปรึกษา
ในแต่ละห้องไปดําเนินการเยีย่มบา้นนักเรียน และแต่งตั้งครูร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน   ดังนี ้
                     ชื่อครูท่ีปรึกษา                    ผู้ช่วย   เย่ียมบ้านนักเรียนระดับชั้น 
น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี   ม.๑/๑ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ น.ส.ภาชิน ี รัตนศรีปัญญา ม.๑/๒ 
น.ส.ฤทัยรตัน ์ ศรีพวงมาลัย นายอาทิตย ์  โสตถิรัตนพันธ์ ม.๑/๓ 
น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน ์ นายเพ่ิมศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ ม.๑/๔ 
นายอุตสาห์    สังขรัตน ์ นายสุวิท   ปิ่นอมร ม.๑/๕ 
นายปรีชา นภาวุฒิ น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ   ม.๑/๖ 
นางลําพอง พูลเพ่ิม น.ส.ภัทรนุช   คําด ี ม.๑/๗ 
น.ส.เกวล ี บุญบา น.ส.พันทิพา   หิงสุวรรณ ม.๑/๘ 
น.ส.ดวงพร เช้ือมโนชาญ นายณัฐพงศ ์ พูลสวัสดิ ์ ม.๑/๙ 
นางนวรัตน์       นาคเสนีย ์ นางเพ็ชร์รัตน ์      อัศวจารุเกษม ม.๑/๑๐ 

น.ส.ลักษณา อังกาบสี   ม.๑/๑๑ 

น.ส.ภานมุาศ ชาติทองแดง   ม.๒/๑ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน ์ นายสมจติร ์ แพทย์รัตน ์ ม.๒/๒ 
น.ส.สุวรรณ ี พิริยะประทาน น.ส.ปราณ ี เปรียบสม ม.๒/๓ 
น.ส.โศจยา ดวงสิน นางชนิสรางค ์ ปรากฏช่ือ ม.๒/๔ 
นายอนุชา คําแดง น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด ม.๒/๕ 
น.ส.วันนภา สายพิมพิณ นางวราภรณ ์    สัตยมาภากร ม.๒/๖ 
น.ส.มีนา โอษฐงาม นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห ์ ม.๒/๗ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง นายประมวล เนตรสว่าง ม.๒/๘ 
นางทิพย์จันทร ์ หงษา นายอุสาห ์ เพชรประพันธ์ ม.๒/๙ 
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิคําทับ ม.๒/๑๐ 
นางกาญจนา    ศิริมหา น.ส.สุกัญญา ชาซิโย ม.๒/๑๑ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต นางธนภร   เนตรสว่าง  ม.๒/๑๒ 
น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ ์   ม.๓/๑ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ นางทัศนีย ์ วงเขียว ม.๓/๒ 
น.ส.วีรส์ุดา จันทโชต ิ นางจุฑามาศ วานิชชัง ม.๓/๓ 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน ์ น.ส.อรณัท รัตนอําภา ม.๓/๔ 
น.ส.อรวรรยา ภาคคํา นางพรรณ ี คล้ายจันทร ์ ม.๓/๕ 

  
 



 
                                                                            
                     ชื่อครูท่ีปรึกษา                    ผู้ช่วย   เย่ียมบ้านนักเรียนชั้น 
นายเพชร สาระจันทร ์ นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว ม.๓/๖ 
น.ส.ทวินันท์   ใสขาว น.ส.ดวงฤทัย ทริรัม ม.๓/๗ 
น.ส.พิชชาพร บุญยืน นายพิราม   ภูมิวิชิต ม.๓/๘ 
นายภาคภมู ิ แก้วเย็น นางพิมพ์สุภัค   บุบผา ม.๓/๙ 
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา นางอุษณีย ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย ์ ม.๓/๑๐ 
น.ส.พรรนภิา      สีลาโส น.ส.อัญชล ี  เขมะประภา ม.๓/๑๑ 
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา นายณรงค ์  หนูนาร ี ม.๓/๑๒ 
นางพจมาน ชีววัฒนา นางพัชร ี  ระมาตร ์ ม.๔/๑ 
นางวราภรณ ์ แก้วเชาว์รัมย ์ นายธรัตน์   บัลลังค์โพธ์ิ ม.๔/๒ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ นายมนตร ี  สุขสวัสดิ ์ ม.๔/๓ 
นายโกวิทย ์ บุญทวี   น.ส.ศิราภร นาบุญ   ม.๔/๔ 
นางปุญยนุช เอกศิร ิ  นางศรีนภา   อรัญญาเกษมสุข ม.๔/๕ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์ ม.๔/๖ 
น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์ ม.๔/๗ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล ม.๔/๘ 

น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ   ม.๔/๙ 

น.ส.พอพิศ แก้วคูณ นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย ม.๕/๑ 
น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ์ นายเล็ก สินวิชัย ม.๕/๒ 
น.ส.จิรา จั่นเล็ก น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล ม.๕/๓ 
น.ส.บุษบา กล้าขยัน นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน ม.๕/๔ 
นายวิทู ศรารัชต ์ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง ม.๕/๕ 
นางสาวนิภาพรรณ        อดุลย์กิตติชัย น.ส.จิรจิตร   คําเสถียร ม.๕/๖ 
นายปวิตร สมนึก นางภัสสริญญา กังเจริญ ม.๕/๗ 
น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล น.ส.ศิริพร โกมารกุล ม.๕/๘ 
น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ ม.๖/๑ 
นางนลินพร สมสมัย นายปุ้ย   คงอุไร ม.๖/๒ 
นางปภาดา พชรพงศ์สุข นางกาญจนา   สินวิชัย ม.๖/๓ 
น.ส.สารฤทธ์ิ    โพธิราช น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย ม.๖/๔ 
นายอทิพงษ์ มหานิล นายคํานวณ  ยงประเดมิ ม.๖/๕ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ ์ นางแสนสุข   คําแก้ว ม.๖/๖ 
นางสุภาภรณ ์ ภู่ระหงษ์ น.ส.นงพร   จู่พิชญ ์ ม.๖/๗ 
น.ส.อนุศรา บุญหลมิ น.ส.ธัญญารัตน์    พิมสา ม.๖/๘ 

 

ท้ังนี้   ตั้งแต่วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
     

สั่ง  ณ   วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๕๔       

      
   
       (นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภพิงษ์) 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีน  รักษาราชการแทน 
     ผู้อํานวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

 


