
  
ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

     ท่ี     ๗๘    / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังครูที่ปรึกษำนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
........................................................................ 

            เพื่อให้การด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อนักเรียน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๓๙(๑) แห่งพรพราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
จึงแต่งต้ังครูท่ีปรึกษานักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                                                   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑. นายชวิศ                 จิตปุณยพงศ์                 ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิติกร      ระดม                         รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางแก้วใจ               เหมือนอินทร์    กรรมการ 
  ๔. นางฐิติรัตน์              อร่ามพงษ์            กรรมการ 
  ๕. นายฉัตรชัย              พาสนยงภิญโญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของครูท่ีปรึกษาให้เป็นด้วย
ความเรียบร้อย 
                                                    ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๓ 

๑/๑ นายพงศ์นที  คงถาวร นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว - 
๑/๒ นางรัถญา  ค าแพง นางสาวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์ - 
๑/๓ นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์ นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ 
๑/๔ นางนิลวรรณ  กองเงิน นางสาวชฎาพร  ประกอบมูล - 
๑/๕ นางสังวาลย์  ยรรยงค์ นายสุโชติ  โชติมัย - 
๑/๖ นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง นายส าพันธุ์  กระจ่าง - 
๑/๗ นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์ - 
๑/๘ นางสุพร  ตรุษสาท นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด - 

 



           - ๒ - 

.          ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 

๒/๑ นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์ 
๒/๒ นางวรญัญา  ยอดกระโหม นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 
๒/๓ นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์ นางสาวอภิญญา  ข าอินทร์ 
๒/๔ นางสาวกนกวรรณ  ทองดี นางสาวนูรีดา  มะลี 
๒/๕ นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์ นายพงศธร  อารีพันธุ ์
๒/๖ นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์
๒/๗ นายสมชาย กรุณาพิทักษ์ นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย 
๒/๘ นางศิริรัตน์  บุญสนอง นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ 

ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 

๓/๑ นางมัณฑนา  ฟักขาว นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง 
๓/๒ นางสุธาดา  ศิริกุล นายกิตติพล  โยงทองหลาง 
๓/๓ นางสาวจุติกาญจน์  สุวรรณธาดา นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น 
๓/๔ นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช 
๓/๕ นางขนิษฐา  แปงมูล นางสาวภัทรสุดา  หนองกก 
๓/๖ นางญาณิศา  จันทะแจ่ม นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 
๓/๗ ว่าท่ีรต.ศุภกร  พรสว่างกุล นางเพียงใจ  พรหมเทศน์ 
๓/๘ นางวรรณธิวา  ประดับลาย นายนพดล  เชิงศิริ 

ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 

๔/๑ นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน นางสาวนันทวัน  เชิงหอม 
๔/๒ นางสาวดวงพร  ปราบคช นายอนุรักษ์  สวัสดี 
๔/๓ นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์ นางมารศรี  อนันทคุณ 
๔/๔ นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว นายอนันต์  เช้ือชีลอง 
๔/๕ นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ นางอโนทัย  มูลกัน 
๔/๖ นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง นายณัฐพร จันทร์ประนต 
๔/๗ นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี 
๔/๘ นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ นางสาวเทวิกา  ศิลาเขตต์ 
๔/๙ นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ นางกัญญารัตน์  สารบูรณ์ 



-๓ - 

.          ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 

๕/๑ นายนิติกร  ระดม นางวริิสา  ปัญญะโส 
๕/๒ นางนิตยา  ปัญจากุล นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว 
๕/๓ นางเบญจมาศ  อินทรชิต นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ 
๕/๔ นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ - 
๕/๕ นายปิยะ  พันชนะ นางสาวทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ 
๕/๖ นางสาวนวลละออ  เอี่ยมละออ นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน 
๕/๗ นางจุติพร  เมฆบุตร นายจารุพงศ์  กวางษี 
๕/๘ นางสมลักษณ์  ต้ังกิจวนิชกุล นายนคร  ชูสอนสาย 

          ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 

๖/๑ นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์ นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ 
๖/๒ นายเสน่ห์  ธิอาจารย์ นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี 
๖/๓ นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ นางปนัดดา  บุญตานนท์ 
๖/๔ นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ - 
๖/๕ นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์ นางสาวเปรมจิต  จันนุช 
๖/๖ นางพนิดา  สาระรักษ์ นางศิริพร  เวชภูติ 
๖/๗ นางสาวลวิตรา  วรวาท นายณฐภณ  สิริอิสรา 
๖/๘ นางภาวนา  จึงตระกูล นางจิรฐา แก้วทรงพล 
๖/๙ นายอนุรุธ  เจือจันทร์ นายธีรณ์  จันทิภาณุวัฒน ์

หน้ำที่ 
๑. ควบคุมดูแลนักเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ต้ังแต่เวลา ๐๗.๔๐ - ๐๘.๒๐ น. 
๒. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการคัดกรอง  และส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ           

อันพึงประสงค์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ประเมินผลนักเรียนในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมเพื่อสังคมตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน

ก าหนด 
๔. รับทราบใบลาของนักเรียน และพิจารณาจดหมายของผู้ปกครองท่ีจะขออนุญาตน านักเรียนออกนอก

บริเวณโรงเรียน 
 
 



- ๔ - 
 

๕. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลเอาใจใส่นักเรียนในความปกครอง ในด้านการเรียน ความประพฤติ
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

๖. ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผม อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ตามปฏิทินงานกิจการนักเรียน 
๗. ติดต่อประสานงานผู้ปกครองในด้านการเรียน ความประพฤติ และพบผู้ปกครองนักเรียนท่ีขาดเรียน      

หนีเรียน หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
๘. รายงานนักเรียนท่ีขาดเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เสนอหัวหน้าคณะสี หัวหน้ากิจการนักเรียน

และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๙. แบ่งนักเรียนดูแลท าความสะอาดห้องเรียน และดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในห้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

หากมีการช ารุดเสียหายให้แจ้งหัวหน้าอาคารสถานท่ี 
๑๐. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามปฏิทินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           
                 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ    
 

       ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                     
     (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 


