คำสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส
ที่ 163 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
**********************
เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
นักเรียน และดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนจึงแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายบุญชู
กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายชวนชัย
วรรณสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
3. นายอาทิตย์
จิตรมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
4. นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
5. นางฆฏนาวดี มะหะเลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การจัดหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นางฆฏนาวดี
มะหะเลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางจิราภา
ลิ้มศิริเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3. น.ส.ณิชาภา
ดอนกันหา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4. น.ส.อรรฆภา
อ่อนน้อม
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5. น.ส.ศรัญญา
บุญเสริฐ
ครู
กรรมการ
6. นายนพคุณ
มีมานะ
ครู
กรรมการ
7. นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล
ครู
กรรมการ
8. นายอรรถพล
บัวทอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงานการดำเนิ น งานภายในระดั บ ชั้ น และครู ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
3. รายชื่อครูหัวหน้าระดับและที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง
สถานที่
ครูที่ปรึกษา
1/1 Gifted1/1 นายชนัสนันท์
เจริญเลิศเดชกุล
1/2 Gifted1/2 นางอรสา
อินทุกานตะ
1/3 Gifted1/3 นางโสมศิริ
แฝงเมืองคุก
นางสาวรัชฎาพร หาญมโน
1/4
244
1/5
252
นางสาวแพลน
โปมิล

ครูที่ปรึกษา
นางปวัลย์รัตน์
ตันสกุล
นางสาววะราพร
สุวรรณศรี
นางสาวน้ำทิพย์
ธูปหอม
นางสาวนัยนา
แสนทวีสุข
นางสาวณัฐติกา
สาริกา

ห้อง
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15

สถานที่
Shop8
ห้องสมุด
433
Lab2
134
Shop2
435
คอม3
125
144

หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

-๒ครูที่ปรึกษา
นางสาวกัญญภา
หลักเพ็ชร
นางสาววรรณกร สมบูรณ์
นางสาวจุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง
นายนพดล
ขำกัน
ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย
นางกาญจนา
ปรีดาศักดิ์
นางสาวสุนิสา
โสตรทิพย์
นางสุมิตรา
ดีมี
นายชูศักดิ์
สิทธิจันทร์
นางสาวศิรินภา
ศิริยม

ครูที่ปรึกษา
นางลักษ์ธเนตร
สุริยะเรืองรัศมี
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช
นางสาวสุมณฑา
จิรวานิชหิรัญ
ครูศิลปะ 1
นางสาวยุวดี
ว่องพิทูรมานะชัย
นางสาวทัศนีย์
วงศ์สาม
ครูพลศึกษา 3
นายสุระคม
กรรณรงค์
ครูภาษาอังกฤษ 1
นางสาวฐิติมา
ศรีสุภสันต์

นายชนัสนันท์
นางสาวสุนิสา
นางสาวฐิติมา

นางโสมศิริ
นางอรสา

เจริญเลิศเดชกุล
โสตรทิพย์
ศรีสุภสันต์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง
สถานที่
ครูที่ปรึกษา
2/1 Gifted2/1 นางสาวณิชาภา
ดอนกันหา
2/2 Gifted2/2 นางสาวหฤทัย
เปี้ยนสีทอง
2/3
243
นางสาวสุพรรษา
เหลืองอ่อน
2/4
253
นางสาววิภารัตน์
เขียวศาสตร์
2/5
137
นางสาวชนานาถ
ปรีชาศิลป์
2/6
145
นางสาวลักขณา
เกื้อแก้ว
2/7
Shop5 นายมนัส
ประเสริฐสวัสดิ์
2/8
Shop6 นางสาวรัตนาภรณ์ ทอนศรี
2/9
412
นายวีระวุธ
ทวิไชย
2/10
442
นางสาวเสาวภา
กระสังข์
2/11
คอม1
นางสาวนุชนารถ
ภัทรเกียรติพงษ์
2/12
341
นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์พินิจ
2/13
231
นางวรดา
ศรีอ่อน
2/14
334
นางสาวฤดีวรรณ
มาดีกุล
2/15
339
นางสาวอุมาวดี
อุ่นอบ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

นางสาวณิชาภา
นายวีระวุธ
นางสาวฤดีวรรณ

ดอนกันหา
ทวิไชย
มาดีกุล

แฝงเมืองคุก
อินทุกานตะ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสุณัฏฐา
อยู่เจริญ
นางสาวปัณชญา
คำแก้ว
ครูพลศึกษา 1
นางสาวธัญญาดา คำลือ
ครูพลศึกษา 2
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี
นางสาวชุติมา
นายฐิติ
นางสาวนิตา
ครูคณิตศาสตร์ 1
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวอทิตยา
ครูฟิสิกส์ 1
นางสาวสุดาลักษณ์
นายมนัส
นางสาวชนานาถ

ชูแสง
กุลสีดา
แถมมี
ยาเซ็ง
สุวรรณพร
ศรีน้อย
ปงแก้ว
ประเสริฐสวัสดิ์
ปรีชาศิลป์

-๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง
สถานที่
ครูที่ปรึกษา
3/1
Gifted3 นายเอกชัย
ณ ประสิทธิ์
3/2
242
นางสาวติณพร
เจริญศิริ
เกษตรศิลป์ชัย
3/3
254
นางสาวยุพิน
3/4
113
นางสาวพิชญ์สิรี
เข็มเงิน
3/5
Lab1
นายอรรถพล
บัวทอง
3/6
143
นายอนันต์
ศรีบุญสุข
3/7
Shop1 นางสาวสมาพร
นาคแดง
3/8
434
นางสาวพิรุณทิพย์
กลมประโคน
3/9
จริยะ2 นางสาวทักษิณา
เกื้อสกุล
3/10
423
นางสาวชัชชฎา
เอี่ยมสูงเนิน
โชควัฒนะมงคล
3/11
136
นายดุริยะเทพย์
3/12
342
นางปภาวรินท์
วงษ์เกษ
3/13
422
นางชาลิตา
บวรรับพร
3/14
คอม2
นายพัชรพล
ชลกาญจน์
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

นางสาวศรัญญา
นางสาวทักษิณา
นายวรุฒ

บุญเสริฐ
เกื้อสกุล
ศรีพรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง
สถานที่
ครูที่ปรึกษา
4/1 Gifted4 นางรุ่งฤดี
อภิชัยสุขสกุล
4/2
331 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง
4/3
135 นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม
4/4
Shop7 นางวิไล
บุญญา
4/5
132 นายอมร
มาตะยา
4/6
432 นางสาวพาณี
ดีสุขพร
4/7
415 นางสุวรรณา
พันธ์มา
4/8
436 นางสาวชนัญชิดา
ทองมูล
4/9
324 นายศุภชัย
กิ่งรัตน์
4/10 Shop3 นางสาวอัญชนก
รอดริน
4/11
147 นายณัฐพล
นุตยางกูล
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

นายนพคุณ
นางสาวสุชีรา
นางสาวชนัญชิดา

มีมานะ
ชวาลพงษ์
ทองมูล

ครูที่ปรึกษา
นางสาวอรอนงค์
มุ่งหมาย
นายวรุฒ
ศรีพรม
นายพีระพงษ์
ภูนามน
นางสาวธัญญพร
ชะอุ่มพันธ์
นายจารุกิตติ์
ชินนะราช
นางสาวจุฬามณี
สุวรรณนุรักษ์
นายปฏิภาณ
แจ้งสันเทียะ
นางสาวจีระประภา เชียงทอง
นางสาวศรัญญา
บุญเสริฐ
นางสาววนิดา
บังจิต
นางสาวณิชา
แสงทอง
นางสาวพัชรินทร์
รุ่งสว่าง
ครูแนะแนว 1

นายพัชรพล
นางสาวพิชญ์สิรี

นายนพคุณ

ครูที่ปรึกษา
มีมานะ

นายวิศรุต
นางสาวนิภาภรณ์
นางสาวสิริเพ็ญ
นางสาวสุชีรา
นางสาวศิริลักษณ์
นางกันต์ฤทัย
ครูภาษาอังกฤษ 2
นางสาวพัชรี
นางสาววรางค์รัตน์

นายศุภชัย

ชลกาญจน์
เข็มเงิน

ช่วยดำรงค์
พวงปัญญา
ชัยศิริมหามรกต
ชวาลพงษ์
ขันอุระ
ลิมปิสวัสดิ์
บุตรพรม
จันทร์นิ่ม
กิ่งรัตน์

-๔ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง
สถานที่
5/1
Gifted5
5/2
Lab3
5/3
ศูนย์วิทย์
5/4
126
5/5
414
5/6
127
5/7 ห้องแนะแนว
5/8
255
5/9
จริยะ1
5/10
321
5/11
141
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวปฐมาภรณ์
กรโสภา
นายอดุลย์
สุทธิแสน
นายกมนณพ
ขำด่อน
นางจิราภา
ลิ้มศิริเกียรติ
นางสาวสุภาภรณ์
สุดแสวง
นายศิวพงษ์
ไพรัตน์
นายนพพร
แสงทอง
นางสาวมนชนก
กระจ่างพุ่ม
นายรัฐศักดิ์
มณีเนตร
นางฆฏนาวดี
มะหะเลา
นายวชิระ
ตั้งประสาทสุข

นางจิราภา
นายกมนณพ
นายรัฐศักดิ์

นางสาวอรรฆภา
นางสาวอัชฌาภรณ์
นายปกป้อง

นางมนสิชา
นางสาวมนันยา
ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์
นางสาวกาญจนา
นายอัสนี
นายสุรนนท์

อ่อนน้อม
ตันติดำรงกุล
อนุรักษ์

สุทธิแสน
อำพันทอง
การสมทบ
อรอินทร์
สมิทธิชัยนนท์
คงกระจง

ลิ้มศิริเกียรติ
ขำด่อน
นายศิวพงษ์
มณีเนตร
นายอัสนี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง
สถานที่
ครูที่ปรึกษา
6/1
Gifted6 นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล
6/2
332 นายปกป้อง
อนุรักษ์
6/3 ห้องโสตฯ นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริ
6/4
443 จ่าสิบเอกนัทธพงศ์ เพชรส่งศรี
6/5 Resource ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล
6/6
413 นายตรัส
วงศ์แสนสี
6/7
256 นางณัฐชนันท์พร
ลิปภานนท์
6/8
146 นางสาวอรรฆภา
อ่อนน้อม
6/9
241 นางสาวปภาดา
อินวันนา
6/10
333 นายสุภชัย
ปิ่นมณี
6/11
121 นายศุภลักษณ์
สาธิตนาถ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

ครูที่ปรึกษา
นางสาววิชชุญา
สุเจตน์จิตต์
นายนวพล
ศรีอำพันธ์

ไพรัตน์
สมิทธิชัยนนท์
ครูที่ปรึกษา

นายมานะ
นายมงคล
นางสาวสุภัคษา
นายนิคม
นายอภิมุข
นางสาวอัชฌาภรณ์
นางสาวธันยธรณ์
นายธวัชชัย
นายตรัส
นายมานะ

พัฒนวิทยากุล
มะเมียทอง
สรรพคุณ
แสงสาม
จิตรพงษ์
วงศรีวอ
ยิ่งกว่าชาติ
เค้ามูล
วงศ์แสนสี
พัฒนวิทยากุล

-๕1. หัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้
1.1 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
1.2 ดำเนินการปกครองนักเรียน และบริหารกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นให้ดำเนินไป
ตามระเบียบแนวข้อบังคับของโรงเรียน
1.3 ส่งเสริมพัฒนาระเบียบวินัย ป้องปรามและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ดูแลคะแนน
ความประพฤตินักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
1.4 ติดตามแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่เป็นปัญหา โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดประโยชน์กับนักเรียน
1.5 จัดดำเนินการด้านสถิติข้อมูลของนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นปัจจุบัน
1.6 ดูแลประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของนักเรียนระดับชั้น โดยประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษา รวมทั้งดูการจัดส่งเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.7 ประชุมนักเรียนประจำสัปดาห์ร่วมกับครูที่ปรึกษา
1.8 จัดทำสมุดและจัดให้มีการบันทึกการประชุมระดับชั้น
1.9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. รองหัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าระดับชั้น เมื่อหัวหน้าระดับชั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
ได้รับมอบหมาย
2.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
3.1 ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ การร้องเพลงโรงเรียน เป็นต้น บันทึกข้อมูล
การมาสาย การขาดเรียน ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนโดยใกล้ชิด เพื่อความสะดวกในการปกครองนักเรียน
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เช่น การขาดเรียน การมาสาย พฤติกรรมที่ควรแก้ไ ข
เป็นต้น
3.2 ควบคุมดูแลนั กเรีย นในชั้น ที่ตนเองรับผิ ดชอบ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องความ
ประพฤติ การแต่งกาย มารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให้นักเรียนแก้ไขเมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนใน
ชั้น ผิดพลาด บกพร่อง
3.3 ดำเนิ น งานเรื่ อ งงานประจำชั้ น ต่ า งๆ ที่ โ รงเรี ย นมอบหมายและสั่ ง การ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต้องช่วยดูแลและควบคุม
นักเรียนในการประชุมนั้นทุกครั้ง
3.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมของชั้น เช่น เลือกตั้งหัวหน้า รองหัว หน้า ผู้บันทึกสมุดการสอน
ประจำชั้น การจั ดกิจกรรมต่างๆ และเวรประจำวัน เมื่อจัดเวรแล้ ว ให้ เขียนชื่อนักเรียนลงตารางเวร
ประจำวัน เวรขอให้มีหั วหน้ าเวรประจำวัน เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทำเวรประจำวันในคาบ
สุดท้ายของแต่ละวัน
3.5 ติดตามใกล้ชิดนักเรียนที่ขาดเรีย น มีปัญหาขาดการเรียน ต้องรีบติดตาม การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบกรณี
นักเรียนขาดเรียนนาน ต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณียบัตร จดหมายโรงเรียน ถ้ายังไม่ทราบผล การขาด
หายไปของนักเรียน ต้องส่งจดหมายของโรงเรียนลงทะเบียนตอบ
3.6 ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่
- การรู้จักนักเรียนเป้นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- เอกสารแบบประเมินตนเอง (SDQ)
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน

-๖3.7 เพิ่ม – ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตามระเบียบโรงเรียน
3.8 งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายบุญชู กล้าแข็ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

