
                                     
                                                       
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๑๓๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูท่ีปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
                                ************************************ 

     เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ บังเกิดประโยชน์ 
แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗   (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู    และบุคลากรทาง 
การศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงขอแต่งตั้งครูทีป่รกึษา   ปกีารศึกษา ๒๕๖๐  ทุกระดบัช้ัน  ดังนี้ 
 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ 
หัวหน้ำระดับ  นำยสุชำติ     รัตนเมธำกูร 
รองหัวหน้ำระดับ นำยสุมังครัตน์   โคตรมณี 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๑/๑ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ๑๖๑ ( ICT )   

ม.๑/๒ น.ส.อินทิรา  จั่นโต นางพัชรี  ระมาตร ์ ๒๒๑ 
ม.๑/๓ น.ส.เมทิตา  ชัยมา น.ส.เกวลี  เงินศรสีุข ๒๒๒ 

ม.๑/๔ นายเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอารมย ์ นางนวรัตน์     นาคะเสนีย์กุล ๒๒๓ 

ม.๑/๕ น.ส.อลิษา   ไชยรินทร์ น.ส.ภัทรนุช   ค าดี ๓๓๑ 

ม.๑/๖ น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ นางล าพอง   พูลเพิ่ม ๓๓๒ 

ม.๑/๗ น.ส.จีระภา  ชินภักดี นางวราภรณ์  สัตยมาภากร ๓๓๓ 

ม.๑/๘ น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี ๓๓๔ 

ม.๑/๙ น.ส.ปรัชญา  การรักษา นายสุวิท   ปิ่นอมร ๓๔๑ 

ม.๑/๑๐ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์ น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร ์ ๓๔๒ 

ม.๑/๑๑ น.ส.ศิราภร    นาบุญ นายสุชาติ   รัตนเมธากูร ๓๔๓ 

 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 



 
- ๒ – 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
หัวหน้ำระดับ  นำยสำธิต   แก้วศรีทัศน์ 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.พรทิพย์   นำคเกิด 
 

ระดับชั้น ชื่อครท่ีูปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๒/๑ น.ส.อญัชิสา  เหมทานนท ์ น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์ ๑๖๔ ( ICT )   

ม.๒/๒ น.ส.วนิดา  ตนภู น.ส.พรทิพย์  นาคเกิด ๒๓๑ 
ม.๒/๓ น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ 

นางธัญญา  สติภา 
นางชนิสรางค์   ปรากฏช่ือ 

๒๓๒ 

ม.๒/๔ น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว น.ส.มณทพิย์   เจริญรอด ๒๓๓ 

ม.๒/๕ น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ ๒๓๔ 

ม.๒/๖ น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ ๒๓๖ 

ม.๒/๗ น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์ นางทิพย์จันทร์  หงษา ๒๔๑ 

ม.๒/๘ นายภาคภูมิ   แก้วเย็น น.ส.ภานุมาศ   ชาติทองแดง ๒๔๒ 

ม.๒/๙ น.ส.พทิธิดา  ปราโมทย ์       นางจุฑามาศ  วานิชชัง ๒๔๓ 

ม.๒/๑๐ นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ ๒๔๔ 

ม.๒/๑๑ น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ๒๔๖ 

 
ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 
หัวหน้ำระดับ  ว่ำท่ีร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.กวินวัณณ์         กำฬดิษฐ์ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๓/๑ นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ ๑๔๓ ( ICT )   

ม.๓/๒ น.ส.สุภิดา  โลเกษ นายณรงค์     หนูนารี ๕๓๑ 
ม.๓/๓ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา ๕๓๒ 

ม.๓/๔ นายสมพร  โพธ์ิศรี นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย์ ๑๕๔ 

ม.๓/๕ น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภครินทร์ นายเกรียงศักดิ์  มะละกา ๑๕๕ 

ม.๓/๖ นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์ ว่าที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ ๑๕๖ 

ม.๓/๗ น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสริ ิ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา ๑๕๗ 

ม.๓/๘ น.ส.พรวลี  สุขสอาด น.ส.กลุยา  บูรพางกูร ๒๒๖ 

ม.๓/๙ น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร นายเพชร   สาระจันทร ์ ๓๓๖ 

ม.๓/๑๐ น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง ๓๔๔ 

ม.๓/๑๑ น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกุล ๓๔๖ 
 
 
 



          -๓- 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
หัวหน้ำระดับ  น.ส.วชิรำภรณ์    สันตวงษ์ 
รองหัวหน้ำระดับ นำยเสถียร          บุญมหำสิทธิ์ 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๔/๑ 
น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ 

น.ส.ศิรพิร  โกมารกุล 
นายศุภกิจ   หนองหัวลิง 

๗๔๑ 

ม.๔/๒ น.ส.พนิดา  ยอดรัก น.ส.วณิชชา  เอนกวิชวิทยา ๗๔๒ 
ม.๔/๓ น.ส.พรทิวา  สมเนตร ์ น.ส.ปทุม  โศภาคนี ๗๔๓ 

ม.๔/๔ น.ส.วิไลพรรณ  คงดี น.ส.นงพร   จู่พิชญ ์ ๗๔๔ 

ม.๔/๕ น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม นายปวิตร    สมนึก ๗๔๕ 

ม.๔/๖ น.ส.วทันยา  ใจนันตา นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี ๗๔๖ 

ม.๔/๗ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ นายไพโรจน์  อินต๊ะภา ๗๔๗ 

ม.๔/๘ น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา นางทัศนีย์      วงค์เขียว ๗๔๘ 

ม.๔/๙ น.ส.อนุศรา    บุญหลิม นายเสถียร บญุมหาสทิธ์ิ ๑๕๓ 

 
ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 
หัวหน้ำระดับ  นำยอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.ชลิตำ            บุญรักษำ 
 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๕/๑ ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ  สนามไชย นางสุภาพร  จันทร์กิตติคุณ ๗๕๑ 

ม.๕/๒ น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ ๗๕๒ 
ม.๕/๓ น.ส.มวารี    ใจชูพันธ์ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์ ๗๕๓ 

ม.๕/๔ นายชนเมธี  ศรีษะเทือน 
น.ส.ชลิตา   บุญรกัษา 

นายสุเนตร   ศรีใหญ ่
๗๕๔ 

ม.๕/๕ น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน ๗๕๕ 

ม.๕/๖ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์ ๗๕๖ 

ม.๕/๗ น.ส.เมธาวี  สุขเจรญิ น.ส.จิรา      จั่นเล็ก ๗๕๗ 

ม.๕/๘ น.ส.อรวรรยา    ภาคค า นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล ๗๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       -๔- 
 

ชื่อครูท่ีปรึกษำ    ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 
หัวหน้ำระดับ  น.ส.นฤมล       รับส่ง 
รองหัวหน้ำระดับ น.ส.อัญชนำ     แซ่จิว 

 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๑ ชื่อครูท่ีปรึกษำ คนท่ี ๒ ห้องโฮมรูม 

ม.๖/๑ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงค์ค าจันทร ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต ๗๖๑ 

ม.๖/๒ น.ส.ศศิธร  เมืองมูล นายทินกร  พานจันทร ์ ๗๖๒ 
ม.๖/๓ น.ส.วราลี   สินธุวา นางนลินพร   สมสมัย ๗๖๓ 

ม.๖/๔ น.ส.ฌัชชา   ปัญญาเมา นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย ๗๖๔ 

ม.๖/๕ นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์ น.ส.นฤมล  รับส่ง ๗๖๕ 

ม.๖/๖ น.ส.อญัชนา  แซ่จิว น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย ๗๖๖ 

ม.๖/๗ นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ น.ส.มยรุี   มิ่งมงคล ๗๖๗ 

ม.๖/๘ น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี ๗๖๘ 

ม.๖/๙ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย - ๑๖๓ ( 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     ๑๕    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

 
         สั่ง   ณ    วันที่    ๑๕    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 

 
 
                                                      (นายสมพร   สังวาระ) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ห้องเรียนประจ ำคณะสี   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสี หัวหน้ำคณะสี ม.ตน้ ม.ปลำย 

คณะสีอัญชัน 
(สีน้ ำเงิน) 

นายเพชร   สาระจันทร ์
1/5, 1/8, 2/1, 2/8, 2/11, 

3/9, 3/10 
4/1, 4/6, 5/5, 5/6, 

6/5 

คณะสีนนทรี 
(สีเหลือง) 

 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น 

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

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

คณะสีปำริชำต 
(สีแดง) 

ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์
1/4, 1/7, 2/3, 2/10,  

3/2, 3/7 
4/3, 4/9, 5/2, 5/3, 

6/4, 6/6 

คณะสีเอ้ืองช่อแสด 
(สีแสด) 

น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข 
1/3, 1/11, 2/4, 2/7,  

3/3, 3/6  
4/4, 4/5, 5/7, 5/8, 

6/2, 6/9 

คณะสีอินทนิล 
(สีม่วง) 

นายสุเนตร    ศรีใหญ ่
1/2, 1/6, 1/10, 2/5, 2/6, 

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


