
                                     
                                                       
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๘๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูท่ีปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
                                ************************************ 

     เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ บังเกิดประโยชน์ 
แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗   (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู    และบุคลากรทาง 
การศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงขอแต่งตั้งครูทีป่รกึษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทุกระดบัช้ัน  ดังนี้ 
 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ 
หัวหน้ำระดับ  นำยสุชำติ    รัตนเมธำกูร 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.ชลิตำ     บุญรักษำ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๑/๑ น.ส.พนิดา  ยอดรัก - ๑๖๑ ( ICT )   

ม.๑/๒ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี น.ส.ภัทรนุช ค าดี ๒๒๑ 
ม.๑/๓ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี น.ส.ล าพอง พลูเพิม่ ๒๒๒ 

ม.๑/๔ น.ส.ปรัชญา การรักษา น.ส.นวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ๒๒๓ 

ม.๑/๕ น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา น.ส.วันนภา สายพิมพิน ๓๓๑ 

ม.๑/๖ น.ส.มีนา โอษฐง์าม น.ส.ลักษณา อังกาบส ี ๓๓๒ 

ม.๑/๗ นายสุชาติ รัตนเมธากูร นางพัชรี ระมาตร ์ ๓๓๓ 

ม.๑/๘ นางพิมพส์ุภัค บุบผา นางวราภรณ์ สัตยมาภากร ๓๓๔ 

ม.๑/๙ น.ส.เสาลักษณ์ สันติธรรมเมธี นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ ๓๔๑ 

ม.๑/๑๐ น.ส.อินทิรา จั่นโต นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย ์ ๓๔๒ 

ม.๑/๑๑ น.ส.ชลิตา บญุรักษา น.ส.ศิราภร นาบุญ ๓๔๓ 

 
 
 
         
 
 
 

 



 
- ๒ – 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
หัวหน้ำระดับ  นำงชนิสรำงค์      ปรำกฏชื่อ 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.อรสำ           ชำติรัมย ์
 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๒/๑ น.ส.วราลี  สินธุวา - ๑๔๓ ( ICT )   

ม.๒/๒ น.ส.พรสุดา มินส าโรง น.ส.มณทพิย์ เจริญรอด ๒๓๑ 
ม.๒/๓ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ ๒๓๒ 

ม.๒/๔ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ - ๒๓๓ 

ม.๒/๕ น.ส.สุทธิดา แซ่หล่อ นางพรพรรณ ยวดย่ิง ๒๓๔ 

ม.๒/๖ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ นางกาญจนา ศิริมหา ๒๓๖ 

ม.๒/๗ นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ ๒๔๑ 

ม.๒/๘ น.ส.สุกัญญา ชาซิโย น.ส.สุวรรณี พริิยะประทาน ๒๔๒ 

ม.๒/๙ นายวุฒิพงศ์ แสนรงัค์ นายอตุสาห์ สงัขรัตน์ ๒๔๓ 

ม.๒/๑๐ น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ นางทิพย์จันทร์ หงษา ๒๔๔ 

ม.๒/๑๑ น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ์ นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ ๒๔๖ 

 
ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 
หัวหน้ำระดับ  นำยไพโรจน์         อินต๊ะภำ 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.บรรจง     นำคสุวรรณ์ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๓/๑ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา - ๑๕๓ ( ICT )   

ม.๓/๒ น.ส.อนุศรา บุญหลิม น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ ๓๔๔ 
ม.๓/๓ นายภาคภูมิ แก้วเย็น นางแสนสุข ค าแก้ว ๓๔๖ 

ม.๓/๔ นายสมพร โพธ์ิศร ี นางจุฑามาศ วานิชชัง ๑๕๔ 

ม.๓/๕ น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ น.ส.พรรนิภา สลีาโส ๑๕๕ 

ม.๓/๖ น.ส.กลุยา บูรพางกรู นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์ ๑๕๖ 

ม.๓/๗ น.ส.อญัชลี เขมะประภา นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ ๑๕๗ 

ม.๓/๘ นายเพชร สาระจันทร ์ นายณรงค์   หนูนารี ๒๒๖ 

ม.๓/๙ นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์ - ๓๓๖ 

ม.๓/๑๐ นายไพโรจน์ อินต๊ะภา นางธนภร  เนตรสว่าง ๕๓๑ 

ม.๓/๑๑ ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ๕๓๒ 
 
 



 
          -๓- 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
หัวหน้ำระดับ  น.ส.วชิรำภรณ์    สันตะวงษ์ 
รองหัวหน้ำระดับ นำงธัญญำ    สติภำ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๔/๑ น.ส.วชิราภรณ์ สันตะวงษ์ น.ส.ปทุม โสภาคนี ๗๔๑ 

ม.๔/๒ น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา น.ส.อรวรรยา ภาคค า ๗๔๒ 
ม.๔/๓ น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา น.ส.ศิรพิร โกมารกลุ ๗๔๓ 

ม.๔/๔ นางนลินพร สมสมัย นายศุภกิจ หนองหัวลิง ๗๔๔ 

ม.๔/๕ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล นายสุวิท ปิ่นอมร ๗๔๕ 

ม.๔/๖ นางทัศนีย์ วงค์เขียว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ๗๔๖ 

ม.๔/๗ น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ น.ส.มวารี ใจชูพันธ์ ๗๔๗ 

ม.๔/๘ น.ส.วิไลรักษ์   กระลาม นางพจมาน ชีววัฒนา ๗๔๘ 

ม.๔/๙ นางธัญญา  สติภา -  ๑๖๒ ( ICT )  

 
ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 
หัวหน้ำระดับ  นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.รุ่งตะวัน      ทำโสต 
 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๕/๑ น.ส.จิรา จั่นเลก็ นายเล็ก สนิวิชัย ๗๕๑ 

ม.๕/๒ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม นายสุเนตร ศรีใหญ ่ ๗๕๒ 
ม.๕/๓ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต นายปุ้ย คงอุไร ๗๕๓ 

ม.๕/๔ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน น.ส.เสาวนีย์ จิระสทุธ์ิตระกลู ๗๕๔ 

ม.๕/๕ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.นงพร จูพ่ิชญ ์ ๗๕๕ 

ม.๕/๖ น.ส.เกวลี บญุบา นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี ๗๕๖ 

ม.๕/๗ นายธรัตน์ บัลลงัค์โพธ์ิ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ ๗๕๗ 

ม.๕/๘ น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น นายปวิตร สมนึก ๗๕๘ 

ม.๕/๙ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ - ๑๖๓ ( ICT )   

 
 
 
 
 
 



 
       -๔- 

 
ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 
หัวหน้ำระดับ  นำงสุภำภรณ์      ภู่ระหงษ์ 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.จุฬำลักษณ์   วงศ์ค ำจันทร์ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร   เมืองมลู นางกาญจนา   สินวิชัย ๗๖๑ 

ม.๖/๒ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต ๗๖๒ 
ม.๖/๓ นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ นางณัฎฐ์ธยาน์   สนั่นไหว ๗๖๓ 

ม.๖/๔ นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย นางอุษณีษ์   อ่อนลมูล ๗๖๔ 

ม.๖/๕ นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ นายทินกร   พานจันทร ์ ๗๖๕ 

ม.๖/๖ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ ๗๖๖ 

ม.๖/๗ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ น.ส.มยรุี   มิ่งมงคล ๗๖๗ 

ม.๖/๘ น.ส.มลิวรรณ   ไชยรักษ์ นายสมุฎฎ์ิ   ภาษาดี ๗๖๘ 

ม.๖/๙ นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ - ๑๖๔ ( ICT )  
 
  หน้ำท่ี  ครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ 

๑. จัด Homeroom และจัดการช้ันเรียน 
๒. จัดท าเอกสารประจ าช้ัน ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบันักเรียนและเอกสารระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๓. งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

  หน้ำท่ี  ครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ 
๑.  จัด Homeroom และจัดการช้ันเรียน 
๒.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียน 
๓. งานอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่   ๑๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 
         สั่ง   ณ    วันที่    ๑๓     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

                                           
                     ( นางวรรณี  บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 



 
-๕- 

 

ห้องเรยีนประจ ำคณะสี   ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสี หัวหน้ำคณะสี ม.ต้น ม.ปลำย 

คณะสีอัญชัน 
(สีน้ ำเงิน) 

น.ส.เกวลี  บุญบา 
1/9, 1/10, 2/5, 2/8,  

3/1, 3/10, 3/11 
4/5, 5/1, 5/6,  

6/5, 6/6  

คณะสีนนทรี 
(สีเหลือง) 

 
นายสุเนตร   ศรีใหญ ่

1/4 , 1/8 , 1/11 ,  
2/1 , 2/9 , 3/2 , 3/9 

4/7, 4/8, 5/2,  
5/7, 6/1 

คณะสีปำริชำต 
(สีแดง) 

นายเพชร  สาระจันทร ์
1/2 , 1/7 , 2/4 ,  
2/7 , 3/3 , 3/8  

4/4, 4/6, 5/3,  
5/9, 6/2 , 6/3 

คณะสีเอ้ืองช่อแสด 
(สีแสด) 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์
1/3 ,1/6 , 2/3 ,  
2/11 , 3/4 , 3/7 

4/2, 4/9, 5/4,  
5/5, 6/7, 6/8 

คณะสีอินทนิล 
(สีม่วง) 

น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 
1/1 , 1/5, 2/2 , 2/6 , 

2/10 , 3/5 , 3/6 
4/1, 4/3,5/8,  

6/4, 6/9 


