คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๑๕๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
………………………………………………………………………..
เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
ทุกคน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะเติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความยั่งยืน นักเรียนทุกคนต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง
อย่างรอบด้านและทันการณ์ได้รับการพัฒนาทุกมิติ เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ
ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หัวหน้าระดับชั้น
นางนงพงา อิสสอาด
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ม.๑/๑ นายวิทิต บัวประเสริฐ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ม.๑/๒ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ม.๑/๓ นางณัษฐพร ฮีมวาต์
นางนงพงา อิสสอาด
ม.๑/๔ นายศุภมงคล อินทร์สนอง
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ม.๑/๕ นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ม.๑/๖ นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ม.๑/๗ นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ม.๑/๘ นายปลื้ม ปรีชา
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม

G (๒๑๔)

ห้องโฮมรูม ๕๒๓
ห้องโฮมรูม ห้องสมุด
ห้องโฮมรูม ๕๑๒
ห้องโฮมรูม ๕๒๔
ห้องโฮมรูม ๕๑๓
ห้องโฮมรูม ๕๑๑
ห้องโฮมรูม ๕๒๕

-๒ม.๑/๙ นายพีระศิลป์ เอกฐิน
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ม.๑/๑๐ นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ม.๑/๑๑ นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
นายธรรมนูญ ระวังใน

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู ชำนาญการ
ครูอัตราจ้าง

ห้องโฮมรูม คอมฯ ๕
ห้องโฮมรูม วิทย์ ๑ (๓๑๑)
ห้องโฮมรูม ๕๑๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
หัวหน้าระดับชั้น
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
ม.๒/๑ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ม.๒/๒ นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ม.๒/๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ม.๒/๔ นางสาวอริยา กันทะวงค์
นางสาวภริตา โอชารส
ม.๒/๕ นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ม.๒/๖ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ม.๒/๗ นางสุดาพร ยิ้มสิน
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ม.๒/๘ นางสาวอุมาพร ขาวแขก
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ม.๒/๙ นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นางสาวปัทมา กีถาวร
ม.๒/๑๐ นางนปภา ไต่เป็นสุข
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ม.๒/๑๑ นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นางวรรณวรางค์ ทะนงสุทธิ์

ครู ชำนาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู

ห้องโฮมรูม G (๒๑๖)
ห้องโฮมรูม ๓๑๖

ครู
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

ห้องโฮมรูม วิทย์ ๒ (๓๑๒)

ห้องโฮมรูม ๔๒๗
ห้องโฮมรูม คหกรรม ๑
ห้องโฮมรูม ๕๒๒

ห้องโฮมรูม ศิลปะ ๑
ห้องโฮมรูม ๓๓๒
ห้องโฮมรูม ๔๒๖
ห้องโฮมรูม ๓๑๕
ห้องโฮมรูม ๔๑๕

-๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หัวหน้าระดับชั้น
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
รองหัวหน้าระดับชั้น
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ม.๓/๑ นางสาวสมาพร สมสืบ
ม.๓/๒ นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ม.๓/๓ นางอารีวรรณ แน่ประโคน
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ม.๓/๔ นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ม.๓/๕ นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ม.๓/๖ นายประสพชัย แน่ประโคน
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ม.๓/๗ นายปราณ์รณ กาญจนากร
นางสาวชุลีกร เพชรทองบุญ
ม.๓/๘ นางสาวจิตร์สมา สมงาม
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ม.๓/๙ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
นางสาวเมธาวี จันทรประภา
ม.๓/๑๐ นายวีระวัฒน์ ลงผิว
นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง
ม.๓/๑๑ นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
นายนัฐวุฒิ สายันต์

ครู ชำนาญการ
ครู
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู ชำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครูผู้ช่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หัวหน้าระดับชั้น
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
รองหัวหน้าระดับชั้น นายฉัตรดาว ฉันทะ
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ม.๔/๑ นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล

ครู

ครู
ครู
ครู
ห้องโฮมรูม G (๒๑๕)
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๑
ห้องโฮมรูม ๔๒๓
ห้องโฮมรูม ๔๑๖
ห้องโฮมรูม ๒๒๗
ห้องโฮมรูม แนะแนว ๑
ห้องโฮมรูม ๔๑๓
ห้องโฮมรูมวิทย์ ๕ (๓๒๓)
ห้องโฮมรูม คหกรรม ๒
ห้องโฮมรูม ๕๒๗
ห้องโฮมรูม ๕๒๖

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ห้องโฮมรูม G ๕๑๗)

-๔ม.๔/๒ นางสุกัลยา เสือจำศิลป์
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ม.๔/๓ นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ม.๔/๔ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
นายสุทธิพงษ์ มูลอาสา
ม.๔/๕ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ม.๔/๖ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ม.๔/๗ นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
นางทิพย์สุดา ทองมี
ม.๔/๘ นายฉัตรดาว
ฉันทะ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูอัตราจ้าง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้าระดับชั้น
นายเสกสรรค์ สุขมา
รองหัวหน้าระดับชั้น นายภูวดล สำลี
ม.๕/๑ นายภูวดล สำลี
ครู
ม.๕/๒ นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
ม.๕/๓ นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
ม.๕/๔ นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชำนาญการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
ม.๕/๕ นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู
ม.๕/๖ นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
ม.๕/๗ นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หัวหน้าระดับชั้น
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
รองหัวหน้าระดับชั้น นายอัศวิน ศรีบัว

ห้องโฮมรูม ๔๒๕
ห้องโฮมรูม ๓๓๑
ห้องโฮมรูมวิทย์ ๓ (๓๑๓)
ห้องโฮมรูม ๓๓๓
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓
ห้องโฮมรูม ๔๑๔
ห้องโฮมรูม ๕๒๘

ครู
ครู
ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)
ห้องโฮมรูมวิทย์ ๖ (๓๒๒)
ห้องโฮมรูม ๔๑๗
ห้องโฮมรูม ๓๓๖
ห้องโฮมรูม ๔๒๑
ห้องโฮมรูมวิทย์ ๔ (๓๒๔)
ห้องโฮมรูม ศิลปะ ๒

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

- ๕ม.๖/๑ นายสมพร อมรเวช
ม.๖/๒ นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
นายเกษม เมาลิทอง
ม.๖/๓ นางจิดาภา จูหว้า
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ม.๖/๔ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ม.๖/๕ นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
ม.๖/๖ นายอัศวิน ศรีบัว
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ม.๖/๗ นางสาวชญาภา ลีวรรณ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา

ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู ชำนาญการ
ครูผู้ช่วย

ห้องโฮมรูม G (๕๑๖)
ห้องโฮมรูม วิทย์ ๗ (๓๒๑)
ห้องโฮมรูม ๓๓๕
ห้องโฮมรูม ๕๑๕
ห้องโฮมรูม ๔๑๘
ห้องโฮมรูม ๔๒๔
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๒

หัวหน้าระดับชั้น
หน้าที่ ๑. ร่วมวางแผนกลุ่มงานกิจการนักเรียน และช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน
๒. ประสานงานและติดตามดูแลครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลและแก้ปัญหา
นักเรียนด้านความประพฤติ กริยามารยาท การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๓. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ การควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง หรือ กิจกรรมในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓.๒ การควบคุมดูแลบันทึกเวลาเรียนของนักเรียน ด้วยเอกสาร ปค.๑ เกี่ยวกับการขาดเรียน
หนีเรียน มาสายและเก็บรวบรวมแบบแจ้งเวลาเรียน (ปค.๒๐) ตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๓ การดูแลนักเรียนในการประชุมอบรมประจำสัปดาห์
๓.๔ การดูแลเรื่องทรงผม การแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
๓.๕ การควบคุมดูแลนักเรียนในการทำความสะอาด พัฒนาห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ
๓.๖ ดูแลการจัดทำเอกสารของครูที่ปรึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ดำเนินการร่วมกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบในการประชุมอบรมนักเรียน
๕. ประสานงานและร่วมประชุมปรึกษาหารือกับครูที่ปรึกษา ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน
๖. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๗. เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๖รองหัวหน้าระดับชั้น
หน้าที่ ๑. เป็นผูช้ ่วยหัวหน้าระดับชั้นในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของหัวหน้าระดับชั้น
๒. รับผิดชอบและทำหน้าที่แทนหัวหน้าระดับชั้น เมื่อหัวหน้าระดับชั้นไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือได้รับมอบหมาย
ครูที่ปรึกษา
หน้าที่ ๑. เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยและ
กฎข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑.๑ ความประพฤติ กิริยามารยาท
๑.๒ ระเบียบวินัย ในเรื่องการแต่งกาย ทรงผม
๑.๓ การมาโรงเรียน การขาดเรียน มาสาย หนีเรียน
๑.๔ ความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์การเรียน
๑.๕ การร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย
๒. ให้คำแนะนำตักเตือน อบรมสั่งสอน หรือลงโทษ เพื่อให้นักเรียนในการปกครองของตน
มีความประพฤติถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน
ตามแบบ ปค.๑ เพื่อนำส่งกลุ่มงานกิจการนักเรียน
๔. จัดทำแบบแจ้งเวลาเรียน (ปค. ๒๐) แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบในวันจันทร์ทุกสัปดาห์และ
นำส่งหัวหน้าระดับชั้นทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
๕. ควบคุมดูแลนักเรียนในการทำความสะอาด การพัฒนาห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมายให้เกิด
ความสะอาด สวยงามทุกวัน และ ดำเนินกิจกรรมการประชุมระดับชั้นแต่ละสัปดาห์
๖. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย ในการประชุมอบรมนักเรียน หรือการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน
๗. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน กลุ่มงานกิจการนักเรียน และฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่นักเรียนในการปกครองที่รับผิดชอบเกิดปัญหาต่าง ๆ
๘. จัดทำระเบียนสะสม ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กลุ่มงาน
กิจการนักเรียนมอบหมาย
๙. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๐.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลตามที่โรงเรียนกำหนด
๑๑.ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนเป็นประจำ ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน ต้องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครอง และหัวหน้าระดับชั้นทราบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๑๒. ชี้แจงระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนทราบชัดเจน
๑๓. ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต ไม่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคอย
ให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักเรียนควรได้รับบริการจากโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ

-๗๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและโฮมรูมเป็นประจำทุกวันในคาบกิจกรรมโฮมรูม และจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๖. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
ในสถานศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ บังเกิดผลแก่
นักเรียนและทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

