
 
 
 
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่069  / ๒๕๖3 
เรื่อง  แตงตั้งครูที่ปรึกษา ปการศึกษา ๒๕๖3 

************************** 
     เพื่อใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน 

แกผูเรียน  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗   (๑)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู    และบุคลากรทาง 
การศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงขอแตงตั้งครูที่ปรึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖3  ทุกระดับชั้น  ดังนี้ 
 
 

ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
หัวหนาระดับ  นายสุมังครัตน  โคตรมณี 
รองหัวหนาระดับ      น.ส.พรทิพย     นาคเกิด 

 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๑/๑ น.ส.ณิชพัณณ  เฉลิมพันธ น.ส.รัตยา       รางกายด ี 161(ICT) 

ม.๑/๒ น.ส.พรทิพย    นาคเกิด - 778(IEP) 
ม.๑/๓ น.ส.เกวลี       เงินศรีสุข น.ส.มณทิพย   เจริญรอด อาคาร 6(วิทย) 

ม.๑/๔ น.ส.ศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา นางนวรัตน     นาคะเสนียกุล อาคาร 6(วิทย) 

ม.๑/๕ น.ส.ศิราภร     นาบุญ นายสมจิตร    แพทยรัตน 154 

ม.๑/๖ น.ส.อลิษา      ไชยรินทร นายเสถียร      บุญมหาสิทธิ์ 155 

ม.๑/๗ นางทัศนีย     วงคเขียว นายสุมังครัตน  โคตรมณ ี 156 

ม.๑/๘ น.ส.ศิริมา     บุญสวัสดิ์ นายชัยวัฒน     ผองสังข 157 

ม.๑/๙ น.ส.จีระภา    ชินภักด ี นายศิรณัฏฐ     ภูพิเศษศักดิ์ 531-2 

ม.๑/๑๐ นายศิรวิชญ   ประยูรวิวัฒน น.ส.กชพรรณ   เอี่ยมอุย 532-1 

ม.๑/๑๑ น.ส.อริสา      แชมชื่น น.ส.อุษณีย       ออนแท 532-2 

ม.๑/๑๒ วาที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ 115 

ม.๑/๑๓ น.ส.พิกุลทา   หงษทอง น.ส.ภัทรนุช      คําด ี 116 

ม.๑/๑๔ น.ส.ชื่นกมล   คงหอม นางอาภาภรณ   อริวัน 117 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒ – 

 

ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๒ 
หัวหนาระดับ  นายสาธิต    แกวศรีทัศน 
รองหัวหนาระดับ   น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๒/๑ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา - 143(ICT) 

ม.๒/๒ น.ส.อรวรรยา   ภาคคํา - 779(IEP) 

ม.๒/๓ นายวรธรรม     หนูประดิษฐ น.ส.กวินวัณณ    กาฬดิษฐ 221 

ม.๒/๔ น.ส.ปรัชญา     การรักษา น.ส.พิทธิดา       ปราโมทย 222 

ม.๒/๕ น.ส.กิตติมา     ธรรมวิสุทธิ์ นายสาธิต         แกวศรีทัศน 223 

ม.๒/๖ น.ส.ลาวลัย     คงแกว น.ส.จิตรลดา      อินทรขุนทศ 226 

ม.๒/๗ น.ส.ญาณิศา    ชาญกิจกรรณ วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง 231 

ม.๒/๘ น.ส.จิราพร     เวียงชนก นางทิพยจันทร   หงษา 232 

ม.๒/๙ น.ส.ฌัชชา      ปญญาเมา นายสุวิท          ปนอมร 233 

ม.๒/๑๐ น.ส.ณัฐวดี      โพธิจักร นายนิธิภัทร      สรอยเชื้อด ี 234 

ม.๒/๑๑ นายสัณห        พินิจมณีรัตน นายอติวรรตน    พันธุวงศ 236 

ม.2/๑๒ น.ส.วนิดา       ตนภ ู นายเกรียงศักดิ์   มะละกา 241 

ม.2/๑๓ นางอรอนงค    ชาญรอบ นางสุมิตรา        สุวรรณธาดา 242 

ม.2/๑๔ น.ส.พรทิวา     สมเนตร น.ส.รุงตะวัน      ทาโสต 243 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
หัวหนาระดับ  นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

                              รองหัวหนาระดับ น.ส.พรวลี     สุขสอาด 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๓/๑ น.ส.เมทิตา     ชัยมา - 153(ICT) 

ม.๓/๒ น.ส.ณัฐภรณ   ฉอนเจริญ นายณรงค     หนูนารี 341 

ม.๓/๓ น.ส.พรวล ี     สุขสอาด นายสุริยา      ทรัพยเฮง 342 

ม.๓/๔ น.ส.อรวรรณ   พันธุภัครินทร นายสุชาติ     รัตนเมธากูร 343 

ม.๓/๕ น.ส.กุลยา      บูรพางกูร นางธัญญา     สติภา 344 

ม.๓/๖ น.ส.ธนิดา     ไชยสุนทรกิตติ น.ส.สธุิดา      ดานซาย 346 

ม.๓/๗ น.ส.อนุสรา    สุขสุคนธ น.ส.ทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล 331 

ม.๓/๘ น.ส.พัชราวัลย  บุตรพรม นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 332 

ม.๓/๙ น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิร ิ วาที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน 333 

ม.๓/๑๐ น.ส.ศศิตา     อยูยืน นายภาคภูมิ    แกวเย็น  334 

ม.๓/๑๑ นายสมพร     โพธิ์ศรี นายเพชร       สาระจันทร 336 

         
 



 

-๓- 
 

ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
หัวหนาระดับ  น.ส.วชิราภรณ  สันตวงษ 

                              รองหัวหนาระดับ  น.ส.จีญาพัชญ แกมทอง 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๔/๑ น.ส.สภุิดา      โลเกษ น.ส.วชิราภรณ   สันตวงษ 741 

ม.๔/๒ วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซหลอ น.ส.อโนชา       โปซิว 742 

ม.๔/๓ น.ส.ณิชชา      บุตรสีมาตร น.ส.ธัญญารัตน  พิมสา 743 

ม.๔/๔ น.ส.จินตจุฑา   เกษร น.ส.อาภาพร     ภิระบรรณ 744 

ม.๔/๕ น.ส.พนิดา      ยอดรัก น.ส.จีญาพัชญ   แกมทอง 745 

ม.๔/๖ น.ส.วิไลพรรณ   คงดี นางพัชรา        ไตรยวงศ 746 

ม.๔/๗ น.ส.กมลลักษณ  สรอยเงิน น.ส.ปรารถนา   รุงเรือง 747 

ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรา     เพ็งจันทร นายปวิตร        สมนึก 748 

ม.๔/๙ นายชนินทร     บัวแจง น.ส.วณิชชา      เอนกวิชวิทยา 244 

ม.๔/๑๐ นางปทมา       รัตนจํานงค - 542-1 

ม.๔/๑๑   นางจันทรเพ็ญ  จันทรทอง  - 542-2 

ม.๔/๑๒ น.ส.วิไลวรรณ   รัตนะ - 531-1 

ม.๔/๑3 น.ส.ปยวรรณ    ฑิมัจฉา - 162(ICT) 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
หัวหนาระดับ  นายอภิวัฒน    บุญออน 

                              รองหัวหนาระดับ น.ส.ภัทรนันท   แดนวงศ 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๕/๑ น.ส.เมธาว ี      สุขเจริญ - 751 

ม.๕/๒ น.ส.จุฑารัตน    เกาะหวาย น.ส.จิรา       จั่นเล็ก 752 

ม.๕/๓ น.ส.ชลิตา       บุญรักษา นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงศ 753 

ม.๕/๔ น.ส.อมรรัตน    มะลิงาม นายนพดล     คําพร 754 

ม.๕/๕ น.ส.วิมล         อภิเมธีกุล นายชนเมธี     ศรีษะเทือน 755 

ม.๕/๖ น.ส.นงคราญ    คําลัยวงษ นายอภิวัฒน   บุญออน 756 

ม.๕/๗ วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย นางโสภา      พงศเทพูปถัมภ 757 

ม.๕/๘ น.ส.สุนทร ี      วีระปรีชา น.ส.นิภาพรรณ   อดุลยกิตติชัย 758 

ม.๕/๙ น.ส.สมฤด ี      เจียรสกุลวงศ น.ส.กมลรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น 245 

ม.๕/๑๐ นายอรรถพล    ยตะโคตร นายสทิธิชัย    มาโนชญกุล 541-1 

ม.๕/๑๑ น.ส.ภัทรนันท   แดนวงศ - 541-2 

ม.๕/๑2 น.ส.อัญชิสา     เหมทานนท น.ส.ณิชานันทน  ศรีโพธิ์ออน 164(ICT) 

 
 



 
-๔- 

 

ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปที ่๖ 
หัวหนาระดับ  นายศราวุธ    คารมหวาน 

    รองหัวหนาระดับ น.ส.ศศิธร     เมืองมูล 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  หองโฮมรูม 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร        เมืองมูล นายนิพนธ       พจนสุวรรณชัย 761 

ม.๖/๒ นายจักรกฤษณ  แกวลําหัด นางนลินพร      สมสมัย 762 

ม.๖/๓ น.ส.กนกภรณ   โพธิ์เขียว น.ส.วลิัยภรณ    ปยะวงค 763 

ม.๖/๔ นายวิทวัส       นิดสูงเนิน นายทินกร       พานจันทร 764 

ม.๖/๕ น.ส.ทวินันท     ใสขาว นายสมุฎฎิ์       ภาษาดี 765 

ม.๖/๖ น.ส.เกศินี        จันทรครบ นางสุภาภรณ   ภูระหงษ 766 

ม.๖/๗ น.ส.นฤมล       รับสง - 767 

ม.๖/๘ น.ส.อัญชนา     แซจิว นางเกษรา       กองศักดิ์ศรี 768 

ม.๖/9 นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย 24๖ 

ม.๖/10 นายศักรินทร    ศรีตระกูล นายศราวุธ       คารมหวาน 769 

ม.๖/11 น.ส.วทันยา      ใจนันตา - 163(ICT) 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             -๕- 
 

หนาที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา 
เวลา หนาที่ 

07.20-07.35 น. -ควบคุมการเขาแถวของนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาต ิ

07.35-08.00 น. -ลงชื่อในแบบบนัทึกการคุมแถวเคารพธงชาตทิี่หัวหนาระดบั 

-ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทาํพธิีการ และกิจกรรมหนาเสาธง ไมใหเลน หรือคุยขณะทําพิธี 

-ตรวจเช็คจํานวนนักเรียนที่เขาแถว และไมเขาแถว บันทึกสถิตลิงในแบบบนัทึกการคุมแถวเคารพธงชาต ิ

 ที่หัวหนาระดับ 

-ควบคุมการเดินแถวขึ้นหองโฮมรูม 

08.00-08.30 น. -กิจกรรมโฮมรูม 

-ตรวจเช็คความสะอาดหองโฮมรูม และตรวจเช็คอุปกรณในหองใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงาน  

-อบรม  ใหความรู   สงเสริม  สนับสนุน  ใหนักเรียนเปนผูที่มีคณุธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 

 พึงประสงค 

-กํากับติดตาม นักเรียนที่  ขาด  ลา  มาสายบอยคร้ัง  ใหครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามระเบียบ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต วาดวยแนวปฏิบตัิของนักเรียน  พ.ศ. 2563  (หมวดที่ 3) 

-ตรวจเช็คความถูกตองของทรงผม การแตงกาย ถุงเทา รองเทา และการกระทําผิดอื่น ๆ ของนกัเรียน 

 กรณีนักเรียนกระทําผิดใหปฏิบตัิตามระเบียบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต วาดวยแนวปฏิบตัิของนกัเรียน 

 พ.ศ. 2563 (หมวดที่ 11) 

-บันทึกกิจกรรมโฮมรูม จํานวนนักเรียนที่มาเรียน และขาดเรียน ลงสมดุบนัทึกการสอน 

 

หลังเลิกเรียน 

-ตรวจเช็คการทําความสะอาดหองโฮมรูมของเวรประจําวัน 

-ตรวจบันทึกการสอน  กรณีมีบนัทึกวานักเรียนไมเขาเรียน หรือมีบันทึกการกระทําความผิดอืน่ใดให 

 ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนวชริธรรมสาธิต วาดวยแนวปฏบิัตขิองนักเรียน พ.ศ. 2563 (หมวดที่ 11)  

 

 

 

 

 

อื่น ๆ 

-ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

-จัดทําสมุดรายงานประกันคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และเอกสารประจาํชัน้อื่น ๆ ตามที ่

 ไดรับมอบหมาย 

-พัฒนา  สงเสริม  ปองปราม  ดแูลแกไขพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียนที่รับผิดชอบ กรณีนักเรียน 

 มีพฤติกรรมเสี่ยง  หรือพบการกระทําความผดิบอยคร้ัง ใหประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น และ 

 ผูปกครองนักเรียน มารับทราบพฤติกรรม และรวมกันแกไข  

-รวมเปนกรรมการพิจารณาความประพฤติของนักเรียนที่รับผิดชอบและเปนกรรมการระดับชัน้ 

-ประสานงานกับครปูระจําวชิาเพื่อติดตามพฤติกรรมการเรียน  และแกไขผลการเรียนของนักเรียนที ่

 รับผิดชอบ 

-ดูแลนักเรียน และเขารวมกิจกรรมในคาบประชุมระดับชั้น/คาบสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ประชุม 

 คณะสี   

-ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย 
  

            ขอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ 
อุตสาหะ รับผิดชอบตอหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลดีตอโรงเรียนและสวนราชการตอไป 
 

     สั่ง ณ  วันที่  ๒1  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

 

                                                             (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 



 
 

-๖- 
 

 

หองเรียนประจําคณะส ี ปการศึกษา ๒๕๖3 
 

คณะส ี หัวหนาคณะสี ม.ตน ม.ปลาย 

คณะสีอัญชัน 
(สีน้ําเงิน) 

น.ส.กมลรัตน   ตระกูลสถิตมั่น 
๑/3, ๑/6, ๑/๑2 
๒/1, ๒/5, 2/14 
๓/4, ๓/9 

๔/2, ๔/6, ๔/11 
๕/4, ๕/9 
๖/3, ๖/8 

คณะสีนนทร ี
(สีเหลือง) 

 
นายชัยวัฒน   ผองสังข 

๑/4, ๑/8 
๒/2, ๒/7, ๒/๑3 
๓/3, ๓/8, ๓/11 

๔/3, ๔/7, ๔/12 
๕/1, ๕/8 
๖/5, ๖/๗ 

คณะสีปาริชาต 
(สีแดง) 

นายชนเมธี    ศรีษะเทือน 
๑/5, ๑/10 
๒/3, ๒/9, ๒/12 
๓/2, ๓/7 

๔/1, ๔/8, ๔/๑3 
๕/5, ๕/7, ๕/11 
๖/6, ๖/๙ 

คณะสีเอื้องชอแสด 
(สีแสด) 

นายศิรณัฏฐ  ภูพิเศษศักดิ์ 
๑/1, ๑/7, ๑/9, ๑/13 
๒/4, ๒/11 
๓/1, ๓/6 

๔/4, ๔/10 
๕/3, ๕/6, 5/12 
๖/2, ๖/10 

คณะสีอินทนิล 
(สีมวง) 

นายอรรถพล  ยตะโคตร 
๑/2, ๑/11, ๑/14 
๒/6, ๒/8, ๒/๑๐ 
๓/5, ๓/10 

๔/5, ๔/9 
๕/2, ๕/10 
๖/1, 6/4, 6/11 


