
 
 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๒๒๒ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

************************** 
     เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนนิไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บงัเกิดประโยชน ์

แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗   (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู    และบุคลากรทาง 
การศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทุกระดับชัน้  ดังนี ้
 

ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวธนาภา แซ่เล้า 
รองหัวหน้าระดับ      นางสาวชื่นกมล  คงหอม (วิชาการ) 

 นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา ห้องโฮมรูม 
ม.๑/๑ นางสาวพิกุลทา     หงษ์ทอง -  ICT 741 

ม.๑/๒ นางสาวเกวลี        เงินศรีสุข -  ICT 742 
ม.๑/๓ นางสาวสมฤดี      จันทะคร -  IEP 777 

ม.๑/๔ นางสาวจีระภา     ชินภักด ี -  IEP 778 

ม.๑/๕ นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข ์ นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 641 

ม.๑/๖ นางสาวธนาภา    แซ่เล้า นางอาภาภรณ์    อริวัน 642 

ม.๑/๗ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 644 

ม.๑/๘ นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นางทัศนีย์   วงค์เขียว 221 

ม.๑/๙ นางสาวอริสา แช่มชื่น นางสาวปริยากร   งามตรง 222 

ม.๑/๑๐ นางสาวชื่นกมล   คงหอม นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด 223 

ม.๑/๑๑ นางสาวอลิษา ไชยรินทร์ นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ ์ 114 

ม.๑/๑๒ นายศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ นางสาวศิราภร   นาบญุ 115 

ม.๑/๑๓ นางสาวปรัชญา   การรักษา นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์ 116 

ม.๑/๑๔ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ นางสาวภัทรนุช  คำดี 117 

 
 
 
 

 
 



 
- ๒ – 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่  ๒ 
หัวหน้าระดับ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
รองหัวหน้าระดับ   นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ (วิชาการ) 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  ห้องโฮมรูม 

ม.๒/๑ นางสาวรัตยา   ร่างกายด ี -  ICT 743 

ม.๒/๒ นางสาวพทิธิดา   ปราโมทย ์ -  IEP 747 

ม.๒/๓ นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ นางทพิย์จันทร์ หงษา 226 
ม.๒/๔ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ นางสุมิตรา   สุขอร่าม 231 

ม.๒/๕ นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 232 

ม.๒/๖ นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ นายภาคภูม ิ แก้วเย็น 233 

ม.๒/๗ นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ ์ -  234 

ม.๒/๘ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์   จอมทอง 236 

ม.๒/๙ นางสาววไิลพรรณ   คงดี -  241 

ม.๒/๑๐ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา -  242 

ม.๒/๑๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ   สีทอง นางสาวกวนิวัณณ ์ กาฬดิษฐ ์ 243 

ม.๒/๑๒ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ -  244 

ม.๒/๑๓ นางสาวลาวลัย์   คงแก้ว นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 245 

ม.๒/๑๔ นางสาวจิราพร   เวียงชนก นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               -๓- 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
หัวหน้าระดับ  นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

                               รองหัวหน้าระดับ  นางสาวพรวลี   สุขสอาด (วิชาการ)  
      นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  ห้องโฮมรูม 

ม.๓/๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา -  ICT 744 

ม.๓/๒ นางสาวอรวรรยา ภาคคำ -  IEP 779 

ม.๓/๓ นางสาวศศิตา   อยู่ยืน -  531-1 

ม.๓/๔ นางสาวทพิวรรณ โล่กิตติธรกุล -  531-2 

ม.๓/๕ นางสาวอโนชา   โปซิว นายณรงค ์ หนูนาร ี 331 
ม.๓/๖ นางสาวณัฏฐณชิา โมสันเทียะ นายสชุาต ิ รัตนเมธากูร 332 

ม.๓/๗ นางธัญญา สติภา  นางสาวจนัทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 333 

ม.๓/๘ นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  นางอรอนงค์   ชาญรอบ 334 

ม.๓/๙ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา   ไชยสนุทรกิตต ิ 336 

ม.๓/๑๐ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ 341 

ม.๓/๑๑ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร   สาระจนัทร ์ 342 
ม.๓/๑๒ นางสาวพรวลี   สุขสอาด -  343 

ม.๓/๑๓ นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 344 

ม.๓/๑๔ นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางสาวสุธิดา ด่านซา้ย 346 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     -๔- 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
หัวหน้าระดับ  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 
รองหัวหน้าระดับ  นางสาววทันยา   ใจนันตา (วิชาการ) 
   นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  ห้องโฮมรูม 

ม.๔/๑ นางสาวณชิานันทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน -  161 

ม.๔/๒ นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา 631 
ม.๔/๓ นางสาวอนสุรา สุขสุคนธ ์ นางสาวฌชัชา ปัญญาเมา ห้องศูนย์(วิทย์) 

ม.๔/๔ นางปัทมา   รัตนจำนงค ์ นางสาวพชัราวลัย ์ บุตรพรม 164 

ม.๔/๕ นางสาวจนิต์จุฑา เกษร นางสาววไิลวรรณ ์ รัตนะ 151 

ม.๔/๖ นางสาวสุภิดา โลเกษ นางสาววณชิชา เอนกวิชวิทยา 152 

ม.๔/๗ นางสาวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร ์ 154 

ม.๔/๘ นางสาวกมลลักษณ ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 143 

ม.๔/๙ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 162 

ม.๔/๑๐ นายชนนิทร ์ บัวแจ้ง นางจนัทร์เพ็ญ จันทร์ทอง 163 

ม.๔/๑๑ นายอรรถพล ยตะโคตร นายวิทวัส   นิดสูงเนนิ 144 

ม.๔/๑๒ นางสาวเมทิตา   ชัยมา นางสาวจีญาพชัญ์   แก้มทอง 125 

ม.๔/๑๓ นายนิธิภัทร ์ สร้อยเชื้อดี นางสาววทันยา   ใจนันตา 532-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             -๕- 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ 
หัวหน้าระดับ  นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน 
รองหัวหน้าระดับ  นางสาวชลิตา   บุญรักษา (วิชาการ) 
   นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  ห้องโฮมรูม 

ม.๕/๑ นางสาวจฑุารัตน ์ เกาะหวาย -  748 

ม.๕/๒ นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา -  749 
ม.๕/๓ นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ นายปวิตร  สมนึก 751 

ม.๕/๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย -  752 

ม.๕/๕ นางสาวชลิตา บุญรักษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 75๓ 

ม.๕/๖ นายชิษณ ุ หนูแดง นางพชัรา  ไตรยวงศ ์ 754 

ม.๕/๗ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์ -   755 

ม.๕/๘ นางสาววิมล อภิเมธีกุล นางสาวจิรา  จั่นเล็ก 756 

ม.๕/๙ นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์ 757 

ม.๕/๑๐ นายชวนสั แก้วพรม นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ 758 

ม.๕/๑๑ นางสาวอมรรัตน ์ มะลิงาม -  541-1 

ม.๕/๑๒ นายนพดล คำพร นายชนเมธี  ศรีษะเทือน 541-2 

ม.๕/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา -  ICT745 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ 
รองหัวหน้าระดับ  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล (วิชาการ) 
   นางสาวศศิธร  เมืองมูล (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  ห้องโฮมรูม 

ม.๖/๑ นายจักรกฤษณ์         แก้วลำหัด นางสาวอัญชนา   แซ่จิว 761 
ม.๖/๒ นางสาวศศิธร เมืองมูล นายทนิกร   พานจนัทร ์ 762 
ม.๖/๓ นางสาววลิัยภรณ ์ ปิยะวงค ์ นายสทิธิชัย  มาโนชญ์กุล 763 

ม.๖/๔ นางสาวณชิชา บุตรสีมาตร นางสาวนฤมล  รับส่ง 764 

ม.๖/๕ นายธีระพงษ ์ มวานนท ์ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ 765 

ม.๖/๖ นางสาวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ 766 

ม.๖/๗ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ -  767 

ม.๖/๘ นางสาวอุษณีษ ์ อ่อนแท้ -  768 

ม.๖/๙ นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น -  769 

ม.๖/๑๐ นายสณัห์ พินิจมณีรัตน ์ นางสาวนลนิพร  สมสมัย 542-2 

ม.๖/๑๑ นายศราวุธ คารมหวาน นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ 542-1 

ม.๖/๑๒ นางสาวอัญชสิา เหมทานนท ์ นายศักรินทร์  ศรีตระกูล ICT746 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              -๗- 

 
หน้าที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา  

เวลา หน้าที่ 
๐๗.๒๐-๐๗.๓๕ น. -ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ 
๐๗.๓๕-๐๘.๐๐ น. -ลงชื่อในแบบบนัทึกการคุมแถวเคารพธงชาตทิี่หัวหน้าระดบั 

-ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำพธิีการ และกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ให้เล่น หรือคุยขณะทำพิธี 
-ตรวจเช็คจำนวนนักเรียนที่เข้าแถว และไม่เข้าแถว บันทึกสถิตลิงในแบบบนัทึกการคุมแถวเคารพธง
ชาต ิ
 ที่หัวหน้าระดับ 
-ควบคุมการเดินแถวขึ้นห้องโฮมรูม 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. -กิจกรรมโฮมรูม 
-ตรวจเช็คความสะอาดห้องโฮมรูม และตรวจเช็คอุปกรณ์ในห้องให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน  
-อบรม  ให้ความรู้   ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนเปน็ผู้ที่มีคณุธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 
 พึงประสงค์ 
-กำกับติดตาม นักเรียนที่  ขาด  ลา  มาสายบ่อยครั้ง  ให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามระเบียบ 
 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ว่าด้วยแนวปฏิบตัิของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓  (หมวดที่ ๓) 
-ตรวจเช็คความถูกต้องของทรงผม การแต่งกาย ถุงเท้า รองเท้า และการกระทำผิดอื่น ๆ ของนกัเรียน 
 กรณีนักเรียนกระทำผิดให้ปฏิบตัิตามระเบียบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต วา่ด้วยแนวปฏิบตัิของนกัเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดที่ ๑๑) 
-บันทึกกิจกรรมโฮมรูม จำนวนนักเรียนที่มาเรียน และขาดเรียน ลงสมดุบนัทึกการสอน 

 
หลังเลิกเรียน 

-ตรวจเช็คการทำความสะอาดหอ้งโฮมรูมของเวรประจำวัน 
-ตรวจบันทึกการสอน  กรณีมีบนัทึกว่านักเรียนไม่เข้าเรียน หรือมีบันทึกการกระทำความผิดอ่ืนใดให้ 
 ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนวชริธรรมสาธิต ว่าด้วยแนวปฏบิัตขิองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดที่ 
๑๑)  

 
 
 
 
 

อ่ืน ๆ 

-ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-จัดทำสมุดรายงานประกันคุณภาพระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน และเอกสารประจำชัน้อ่ืน ๆ ตามที่ 
 ได้รับมอบหมาย 
-พัฒนา  ส่งเสริม  ป้องปราม  ดแูลแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่รับผิดชอบ กรณี
นักเรียน 
 มีพฤติกรรมเสี่ยง  หรือพบการกระทำความผดิบ่อยครั้ง ให้ประสานงานกับหัวหนา้ระดับชั้น และ 
 ผู้ปกครองนักเรียน มารับทราบพฤติกรรม และร่วมกันแก้ไข  
-ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาความประพฤติของนักเรียนที่รับผิดชอบและเปน็กรรมการระดับชัน้ 
-ประสานงานกับครปูระจำวชิาเพื่อติดตามพฤติกรรมการเรียน  และแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ 
 รับผิดชอบ 
-ดูแลนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในคาบประชุมระดับชั้น/คาบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ประชุม 
 คณะสี   
-ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 
 



 
-๘- 

 
ห้องเรียนประจำคณะสี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและส่วนราชการต่อไป 
 

     สั่ง ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                                             (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 

คณะสี หัวหน้าคณะสี ม.ต้น ม.ปลาย 

คณะสีอัญชัน 
(สีน้ำเงิน) 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ั่น 
1/4 , 1/8 ,  
2/3 , 2/6 , 2/12 ,  
3/1 , 3/5 , 3/14 

4/3 , 4/8 , 4/13 , 
5/2 , 5/6 , 5/11 , 
6/4 , 6/9 

คณะสีนนทรี 
(สีเหลือง) 

 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน 

1/1 , 1/9 , 1/13 , 1/14 ,  
2/4 , 2/8 ,  
3/2 , 3/7 , 3/13 

4/5 , 4/10 ,  
5/3 , 5/7 , 5/12 ,  
6/1 , 6/8 

คณะสีปาริชาต 
(สีแดง) 

นายชัยวัฒน์  ผ่องสงัข์ 
1/2 , 1/5 , 1/11 , 
2/5 , 2/10 , 
3/3 , 3/9 , 3/12 

4/4 , 4/9 , 
5/1 , 5/8 , 5/13 ,  
6/5 , 6/7 , 6/11 

คณะสีเอื้องช่อแสด 
(สีแสด) 

นายอรรถพล  ยตะโคตร 
1/6 , 1/10 ,  
2/1 , 2/7 , 2/9 , 2/13 , 
3/4 , 3/11 

4/2 , 4/6 , 4/11 ,  
5/4 , 5/10 , 
6/3 , 6/6 , 6/12 

คณะสีอินทนิล 
(สีม่วง) 

นางอรอนงค์  ชาญรอบ 
1/3 , 1/7 , 1/12 , 
2/2 , 2/11 , 2/14 ,  
3/6 , 3/8 , 3/10 

4/1 , 4/7 , 4/12 , 
5/5 , 5/9 ,  
6/2 , 6/10 


