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              ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

    ที ่ ๘๘ / ๒๕๖๓ 
         เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำและหัวหน้ำระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

    .................................................  

 

 เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนวังทองพิทยาคม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตง่ตั้งข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 

 ๑. นายอมร อ่อนสี ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุนทร มนตร ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
              ๓. นายศักดิ์ศรี       กลัดปรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔. นางประนอม     วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๕. นางวรนุช ทองเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๖. นางพัชราภรณ์   วรบุตร     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 

 ๗. นางสาวสุกัญญา แดงเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๘. นายก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมกำรระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 ๒.๑ ประชุม อบรม สั่งสอน เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยม
อันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในการโฮมรูมนักเรียน และชั่วโมงอบรมนักเรียนระดับชั้นที่รับผิดชอบ หรือเวลาที่
เหมาะสม 

 ๒.๒ กวดขัน ติดตำม พฤติกรรมการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามปกติ โดยการเช็คชื่อทุกวัน 
แล้วสรุปรายงานโรงเรียน หากพบว่านักเรียนขาดเรียน หรือมาสายผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้ปกครองทราบโดยทันท ีเพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสายเกินไป 

 ๒.๓ สอดส่อง ดูแลและแก้ไขปัญหำอื่น ๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ชู้สาว  ลักขโมย 
ทะเลาะวิวาท การพนัน / เกม ปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแฟชั่นหรือดาราในทางท่ีไม่เหมาะสม  
เช่น การสักหรือเจาะตามร่างกาย แต่งหน้า ทาลิปสติก ผลการเรียนตกต่ า / ไม่สนใจเรียนติด ๐ , ร , มส. แต่งกาย
ไม่เรียบร้อยไมเ่หมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ฯลฯ 
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๒.๔ ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน 
บทบำทหน้ำที่หัวหน้ำระดับชั้น 
 ๑. ติดตามก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. จัดประชุมในระดับชั้น เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔. จัดการประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษารายกรณี 
 ๕. ให้ค าปรึกษา สืบสวน สอบสวน นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
                ๖.สบันทึกหลักฐานงานและจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่อผู้บริหารตามล าดับ  
และจัดเก็บเข้าสู่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ประกอบด้วย 
 ๑. นางประนอม  วิชัยดิษฐ ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๕ หัวหน้าระดับ  
 ๒. นางพจมาน    สุป ิ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๑ 
 ๓. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๒   
 ๔. นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๒  
 ๕. นายจิรวัฒน์     บุญโปร่ง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๓   
 ๖. นายเสนาะ      แก้วคุ้ม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๓   
 ๗. นายชุติพนธ ์ ไชยเวช        ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๔ 
 ๘. นายยศวริศ มานักฆ้อง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๔ 

 ๙. นายสุขสรรค์     ทัดทอง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑.๕ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ประกอบด้วย 
 ๑. นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๑ หัวหน้าระดับ  
 ๒. นางสาวดวงเดือน ทองจีน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๒ 
 ๓. นายพินิจ    วัฒนบุตร ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๒  
 ๔. นายวัลลภ     มานักฆ้อง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๓ 
 ๕. นางสาวธราภรณ์      ศิริ        ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๓ 
 ๖. นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๔  
 ๗. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๕ 
 ๘. นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๒.๕ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางมัณฑนา   ศรีค าภา ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๔ หัวหน้าระดับ 

 ๒.  นางสาวเกษฎา    โยธิน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๑  
 ๓. นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๑ 
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 ๔. นายพิเชฐ     พรมอ้าย      ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๒  
 ๕. นางสาวพนิดา นิลดี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๒  
 ๖. นางอุษา คล้ายลักษณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๓  
 ๗. นายเอกชัย สุริเย           ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๓  
 ๘. นายอโนทัย         เจริญยิ่ง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๔ 
 ๙. นางลออ     เตียวตระกูล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๕ 
 ๑๐. นางกาญจนา    จันทร์บุญนาค ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๓.๕ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ประกอบด้วย 
  ๑. นายอาทิตย์    ตันติวงศ ์       ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๖ หัวหน้าระดับ 
  ๒. นายอมรพันธุ์     ช่างน้อย ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๑ 
  ๓. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๒ 
  ๔. นายพรอนันต์     ธนธรรมพิทักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๒ 
  ๕. นางมัณฑนา     นาคยิ้ม     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๓ 

  ๖. นางสาวจุฑามณี   คชสาร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๔ 
  ๗. นางกรเกล้า  มนตรี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๕                                                                                                                                       

     ๘. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๕ 

  ๙. นางสาวพัชรี    เกิดด ี           ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔.๖                                                                                                                        
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ประกอบด้วย 
 ๑. นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๔ หัวหน้าระดับ 

 ๒. นางอรอุมา บุญโปร่ง    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๑   
 ๓. นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๑  
 ๔. นางเสาวนีย์   ปรีชานนท ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๒ 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๒   
 ๖. นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๓ 
 ๗. นายปวีร์ปรัชญ์     ปู่ซึ้ง              ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๓  
 ๗. นายจีรพันธ์    เนาวโชติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๔  
           ๘. นางสอยดาว    สุทธิ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๕.๕  
  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ประกอบด้วย  
  ๑. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๔ หัวหน้าระดับ   
  ๒. นางรติการ การะเกต ุ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๑    
  ๓. นางเรืองไรสิริ เศียรสมาน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๑   

            ๔. นายศักดิ์ศรี   กลัดปรี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๒   
  ๕. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๒  
  ๖. นางชมนาด  โฆษิตคณิน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๓    
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  ๗. นางกุลประภัสสร  วงศ์ใหญ่ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๔    
   ๘. นางวรนุช   ทองเพชร ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖.๕    
   ๙. นางวีณา ชิณวงค์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.๖.๕   

 
 

 

ทั้งนี้ให้ครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถบันทึก
การปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และทางโรงเรียนมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ควบคุม 
ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ ต่อไป 

 

               ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
  

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(นายอมร   อ่อนสี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


