คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๖๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
........................................................................
เพื่อให้กำรดำเนินงำนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และเกิดผลดีต่อนักเรียน อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศศิพิมพ์
วรรณกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมกำร
๔. นำงสำวรัศมี
วงวิลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของครูที่ปรึกษำ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้น
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๓
ม. ๑/๔
ม. ๑/๕
ม. ๑/๖
ม. ๑/๗
ม. ๑/๘

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำยพงศ์นที คงถำวร
นำงสุธำดำ ศิริกุล
นำงนิลวรรณ กองเงิน
นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก
นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
นำยรชฏ เจริญวิริยะภำพ

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
นำงสำวรวิพร พรมไชย
นำงฐิติรัตน์ อร่ำมพงษ์
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้น
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๒/๕
ม. ๒/๖
ม. ๒/๗

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์
นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
นำยพงศธร อำรีพันธุ์
นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย
นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
นำงศิริรัตน์ บุญสนอง

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำงสำวนูรีดำ มะลี
นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวกนกวรรณ ทองดี

-๒-

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้น
ม. ๓/๑
ม. ๓/๒
ม. ๓/๓
ม. ๓/๔
ม. ๓/๕
ม. ๓/๖
ม. ๓/๗
ม. ๓/๘

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงมัณฑนำ ฟักขำว
นำงรัถญำ คำแพง
ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล
นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
นำยนพดล เชิงศิริ
นำงญำณิศำ จันทะแจ่ม
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
นำงขนิษฐำ แปงมูล

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวบุศรัตน์ รูย้ ืนยง
นำงศิโรรัตน์ เรืองคง
ครูภำษำต่ำงประเทศคนที่ 2
นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
นำยไตรภพ สุทธกุล
นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้น
ม. ๔/๑
ม. ๔/๒
ม. ๔/๓
ม. ๔/๔
ม. ๔/๕
ม. ๔/๖
ม. ๔/๗
ม. ๔/๘
ม. ๔/๙

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงสำวดวงพร ปรำบคช
นำยอนุรักษ์ สวัสดี
นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ
นำยสมชำย กรุณำพิทักษ์
นำยจำรุพงศ์ กวำงษี

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำยอนันต์ เชื้อชีลอง
ครูภำษำต่ำงประเทศคนที่ 3
นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ
นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
นำยณัฐพล วงศ์ฟู
-

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้น
ม. ๕/๑
ม. ๕/๒
ม. ๕/๓
ม. ๕/๔
ม. ๕/๕
ม. ๕/๖
ม. ๕/๗
ม. ๕/๘
ม. ๕/๙

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำยนิติกร ระดม
นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
นำงนิตยำ ปัญจำกุล
นำงจุติพร เมฆบุตร
นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
นำยนคร ชูสอนสำย
ว่ำที่ร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงวิริสำ ปัญญะโส
นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง
ครูภำษำต่ำงประเทศคนที่ 1
-

-๓-

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้น
ม. ๖/๑
ม. ๖/๒
ม. ๖/๓
ม. ๖/๔
ม. ๖/๕
ม. ๖/๖
ม. ๖/๗
ม. ๖/๘
ม. ๖/๙
หน้าที่

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
นำงสุกรำนต์ มหำสำรินันทน์
นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี
นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง
นำยณฐภณ สิริอิสรำ
นำยธีรณ์ จันทิภำนุวัฒน์

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวเปรมจิต จันนุช
นำงพนิดำ สำระรักษ์
นำยเสน่ห์ ธิอำจำรย์
นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
-

๑. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๕๐ น. เป็นต้นไป
๒. แนะนำตักเตือน ควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
เช่น กำรแต่งกำย ทรงผม กำรทำควำมเคำรพ กำรลำ กำรขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน ฯลฯ
๓. สำรวจกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ และกำรมำเรียนของนักเรียนทุกวัน แล้วรายงานนักเรียนที่ขาดเรียน
และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ในระบบและสมุดโฮมรูม
๔. อบรมตักเตือนข้อบกพร่องต่ำงๆ ของนักเรียนในช่วงเวลำโฮมรูม หรือตำมโอกำสอันควร
๕. รับทรำบใบลำของนักเรียน พิจำรณำจดหมำยของผู้ปกครองที่จะขออนุญำตนำนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน
๖. ดูแลเอำใจใส่กำรเรียน ควำมประพฤติควำมเป็นอยู่ ตลอดจนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน
๗. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นที่รัก เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของนักเรียน
๘. ยินดีรับฟัง และให้คำปรึกษำเมื่อนักเรียนมีปัญหำ
๙. ดูแลอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย หำกมีกำรชำรุดเสียหำย ให้แจ้งหัวหน้ำ
อำคำรสถำนที่
๑๐. จัดแบ่งนักเรียน และดูแลให้นักเรียนทำควำมสะอำดห้องเรียนทุกวัน
๑๑. อบรมนักเรียนให้ยึดมั่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตำมค่ำนิยมพื้นฐำน ๕ ประกำร
อย่ำงสม่ำเสมอ
๑๒. เอำใจใส่ทำงำนในหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบัน และงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมที่กำหนด
๑๓. ให้ควำมร่วมมือกับครูที่ประจำวิชำ ครูแนะแนว ครูอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหำพฤติกรรมของนักเรียน
ให้ดีขึ้น
๑๔. ติดต่อประสานงานผู้ปกครองในด้านการเรียน ความประพฤติ และพบผู้ปกครองนักเรียนที่ขาดเรียน
หนีเรียน หรือที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๑๕. พฤติกรรมใดของนักเรียนที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้แจ้งหัวหน้ำระดับ หัวหน้ำกิจกำรนักเรียน และ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ตำมลำดับขั้นเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๑๖. ตรวจระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรไว้ทรงผม กำรแต่งกำย อุปกรณ์กำรเรียน และอื่นๆ ทุกวัน
และทุกต้นเดือน
๑๗. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามปฏิทินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๘. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๔-

ทั้ง นี้ ขอให้ ค รู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ที่ ได้ รั บกำรแต่ งตั้ ง ปฏิ บั ติห น้ ำที่ อ ย่ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

