
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่  40/256๔ 

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ปีกำรศึกษำ 25๖4 
****************************** 

 เ พ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการอบรมดูแลให้ค าแนะน าในด้านการเรียน ระเบียบวินัยและ 
ความประพฤติแก่นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามจุดหมายของหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับ
ผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนรวมทั้งนโยบาย ความร่วมมือที่โรงเรียนจะต้องประสานกับผู้ปกครอง
ให้เกิดประสิทธิผล อาศัยความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ปีการศึกษา 25๖4 ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ได้แก่ 
  ๑.๑  นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ   ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑.๒ นางนาตยา     ฤทธธรรม  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑.๓ นางสาววรีรัตน์    สุค าตา  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้แก ่
  ๒.๑  นายวัชโรทร     ทิมแหง  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.๒ นางสาวละเอียด    บดีรัฐ   ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๒.๓ นายวิธวินท ์     ต่ายหัวดง  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๓   
   ๓.๑ นายสุทธิ       มีขันหมาก  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๓.๒ นางสาวฏิชิรา     แจ่มหม้อ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
 

 ๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๔   
  ๔.๑ นายฉัตรชัย     ทองจรัส  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๔.๒ นางสาวพัชรินทร์    จูเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
  ๔.๓ นางสาววริศรา    ต๊ะมูล   ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๕.๑ นายศุภณัฐ       ดิลกคุณธรรม ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๕.๒ นางจุฑารัตน์      ศรีค า   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู   
 
 
 

/๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒... 
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๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  
  ๖.๑ นางทัตฌา    ไชยศรีษะ   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  ๖.๒  นายณรงค์พล    เสือน้อย   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  
 

 ๗. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓  
  ๗.๑  นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ    ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  ๗.๒ นางสาววรินทร์   น้อยแสง   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
  ๗.๓ นางสาวผ่องอ าไพ  แก้วโน    ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
  8.๑  นายแดนชัย      วงค์เวียน   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  8.๒ นางเพชรดา      แนบเนียน   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  8.๓ นางสาวมณิสร    แซ่ย่าง   ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  8.4 นางสาวธีรนุช     แสนใจกล้า  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๙.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  ๙.๑ นางสาวกชกานต์   แสงอธิวัชร์   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  9.2 นางสาวกรรณิกา   ทองอาจ   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๙.๒ นางสาวริชาวีร ์   อินทพงษ์   ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 

 ๑๐. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๑๐.๑ นางหนึ่งฤทัย    พุทธแก้ว   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๑๐.๒ นางสาวประสงค์   คู่ควร    ต าแหน่ง  ครู   
  10.3 Mr. Ian Nathaniel Rogan      ต าแหน่ง   ครูผู้สอนชาวต่างชาติ   
  ๑0.4 นางสาวณัฐกานต์   บุญนะ    ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 ๑๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
  ๑๑.๑ นางสาวอภิญญา   กลางหล้า   ต าแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๑๑.๒ นายเอนก     ศรีสวัสดิ์   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

 ๑๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 
   ๑๒.๑ นายอรรณพ      บ่อน้อย   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๑๒.๒ นางสาวอภิชญาวีร์    จันทรเขตต์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
  12.3 นายสมบูรณ์    คูณสูง    ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 

 ๑๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๑๓.๑ นางสาวธัณยปัถย์  มาลาธเนศวร์  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑๓.๒ ว่าที่ร้อยตรี กฤตกร  ยาแก้ว   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
 ๑๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒   
  14.1 นายบวงสวง    น้อมเศียร   ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๑๔.๒ นางสาวปณัฏฐา   พ่ึงพัก    ต าแหน่ง  คร ู  
  ๑๔.๓ นางสาวลัคนา    ศรีมณี    ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 

//๑5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/1 



- 3 - 
 

 ๑๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  15.1 นางสาวอรนุช    เพียลาด   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  15.2 นางสาวสมจิตร   นามกระโทก  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 

 16. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๑6.๑ นายรณชัย    บุญประจวบ  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑6.๒ นางสาวนันทวัน   ปิ่นทอง   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
  16.๓ นางสาวมินตา   นาคกล่ า   ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 

 ๑๗. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
  ๑7.๑ นางอังคณา    พ่ึงพัก    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑7.๒ นางสาวจ าเนียร   ชูช่วย    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  ๑7.๓ นางสาวชื่นนภา   ดาบพระทิตย์  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 

 ๑๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
  ๑๘.๑ นางกรวิพา    ส าโรง    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๑๘.๒ นายคณวรา    สิละบุตร   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  ๑๘.๓ นางสาวพิมลมาศ    มงคลการ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) 

  ๑๘.๔ นางสาวนิตยา    เนื้อไม้    ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
  ๑๘.5 นางสาวกนกกาญน์  คงคล้าย   ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มีหน้ำที่   
1. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงและบริเวณหน้าห้องเรียน 
2. จัดกิจกรรม Home Room 
3. กวดขันดูแลนักเรียนในการท าความสะอาดห้องเรียน จัดท าป้ายนิเทศในห้องเรียน และควบคุมดูแล

นักเรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเรียน ตลอดจนดูแลทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน 
4. ดูแลนักเรียนในการเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ 
5. ประสานกับงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
6. ดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ การ

ปรับตัว การสงเคราะห์ตามกรณี โดยประสานกับผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. บันทึกหลักฐานการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 

      สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔ 

 
 

  (นายขวัญชัย จันเพชร) 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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