
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่    ๑๘๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
____________________ 

 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์              
ตามเจตนารมณ์และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหานักเรียน
ออกกลางคันและปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ก าหนด จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึน้ในระหว่าง 
วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๓๙   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑.๑   นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ  ประธานกรรมการ 
           ๑.๒   นางโสพิศ            เทศสลุด           รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓   นางสาววิไล         อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
           ๑.๔   ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕.  นายดิเรก           ทองหนัก กรรมการ 

๑.๖.  นางสุดาภรณ ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๑.๗.  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
๑.๘   นางสมศรี           แซ่เล้า  กรรมการ 
๑.๑๐ นางสินีนาฏ         คชนิล  กรรมการและเลขานุการ   

 

มีหน้ำที ่ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
๒.๑   นางสินีนาฏ คชนิล  ประธานกรรมการ 
๒.๒   นางสุรีย ์  ศิริรัตน์  กรรมการ 

มีหน้ำที ่ ประสานงานในแต่ละจุดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามก าหนดการที่วางไว้ 



๓. คณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๑.๑ ๑.นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  ๒. นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 

ม.๑.๒ ๑.นางสินีนาฏ  คชนิล  ๒. นางสาวศศิวิมล  ม่วงทิม 

ม.๑.๓ ๑.นายสมนึก  เกิดเนตร  ๒.นายปรัชญาวัฒน์  ปิ่นเกตุ 

ม.๑.๔ ๑.นางผกากรอง  พินิจ  ๒.นายชัยรัตน์  อ่ าพูล   

ม.๑.๕ ๑.นายชาติ  ถาวร  ๒. นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 

ม.๑.๖ ๑.นางประภาพรรณ  พรมสาร  ๒.นางสาวสธุาสินี ฟองจางวาง  

๓.นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล 

ม.๑.๗ ๑.นายไพบูลย์  อมรประภา  ๒.นางสาวพิมพ์พิชชา  พุ่มนอก  ๓.นายวิษณุ  ทิศวงศ์ 

ม.๑.๘ ๑.นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา  ๒.นางสาวปิยพร  ผิวสุพรรณ 

ม.๑.๙ ๑.นางสาวลักษณา  เยาวสังข์   ๒.นางสาวปัทมา  ศรีอินทร์ 

ม.๑.๑๐ ๑.นางดวงเดือน  กิติประสาท   ๒.นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร์ 

ม.๑.๑๑ ๑.นางกมลสรวง  คนเฉียบ   ๒.นางสาวอัฐอรวี  อ่ าบางกระทุ่ม 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๒.๑ ๑.นางวิไลลักษณ์  งานสลุง  ๒.นางสุรีย์ ศิริรัตน์ 

ม.๒.๒ ๑.นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ๒.นายธีระยุทธ  อินไชย 

ม.๒.๓ ๑.นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  ๒.นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ์ 

ม.๒.๔ ๑.นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง  ๒.นางดวงเดือน  เร่งเจริญ 

ม.๒.๕ ๑.นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล  ๒.นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา 

ม.๒.๖ ๑.นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม  ๒.นางสาวธัญญ์กมน  โพธิ์พันธ์ ๓.นายพันธวัฒน์  ศิลารักษ์ 

ม.๒.๗ ๑.นางพนัชกร  มีศาสตร์ ๒.นางสาวกรรณิการ์  บัวทุม  ๓.นางสาวนงนุช  จันทวาศ 

ม.๒.๘ ๑.นายอัคคเดช  เผือกทอง  ๒.นายณรงค์  จันทุดม   

ม.๒.๙ ๑.นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิณ ๒.นายสิทธิชัย  สิงห์เทพ  

ม.๒.๑๐ ๑.นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง  ๒.นางสาวบุษกร  พรหมศรี  ๓.นางสาวอาภาพร  ศีรีวัน 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๓.๑ ๑.นายธีรพงษ์  นวลด่อน ๒.นางเจียรนัย  สืบค า 

ม.๓.๒ ๑.นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม ๒.นางสาวมณี  แซ่ท่อ   

ม.๓.๓ ๑.นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  ๒.นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  

ม.๓.๔ ๑.นางชลธิชา  วรภ ู๒.นางวาสนา  ประวันนา 

ม.๓.๕ ๑.นางนุศรา จันทร์สละ  ๒.นางสาวปรารถนา  หอมลา 

ม.๓.๖ ๑.นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  ๒.นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร์ 

ม.๓.๗ ๑.นางสวาท  สิริพัฒนา ๒.นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด 

ม.๓.๘ ๑.นายธราธร  สุขะอาคม  ๒.นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 

ม.๓.๙ ๑.นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ ๒.นางรัชนี  พรมชู   

ม.๓.๑๐ ๑.นางธิติมา รสดี  ๒.นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์ 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๔.๑ ๑.นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ ๒.นางรุ่งรวี  อภิชาติธ ารง 

ม.๔.๒ ๑.นางดารารัตน์  มะอิ  ๒.นางพยอม  คุ้มฉาย 

ม.๔.๓ ๑.นางชลปรียา  สวนทว ี ๒.นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์   

ม.๔.๔ ๑.นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ ๒.นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม 

ม.๔.๕ ๑.นายวิเชียร  หล าประเสริฐ  ๒.นายคนอง  ทองเมือง 
 
      

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๕.๑ ๑.นายนิกร  พันธ์รุณ 

ม.๕.๒ ๑.นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ๒.นางสมจิต  ทองเมือง 

ม.๕.๓ ๑.นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ๒.นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ 

ม.๕.๔ ๑.นางภารณี เสนี วงศ์ ณ อยุธยา ๒.นางปาริชาติ  สิทธ ิ

ม.๕.๕ ๑.นางณัชภัทร  วงศ์จีน ๒.นางสมพร  ศรีพูล 

ม.๕.๖ ๑.นายเอกกมล  เรืองเดช  ๒.นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้น ครูที่ปรึกษา 

ม.๖.๑ ๑.นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอาง 

ม.๖.๒ ๑.นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  ๒.นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 

ม.๖.๓ ๑.นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  ๒.นางสาวรัตนากร  โพธิ์คง 

ม.๖.๔ ๑.นางนงนุช  วิริยานุกูล  ๒.นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธุ์ 

ม.๖.๕ ๑.นายอดิเทพ  กรีแสง  ๒.นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์   

ม.๖.๖ ๑.นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 
 

มีหน้ำที่ ๑. เยี่ยมบ้านนักเรียนในชั้นเรียนตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑                        
๒. ถ่ายภาพ, บันทึกผลและรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมบ้านส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ภำยในวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 

๔. คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและนิเทศกำรด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
 ๔.๑  นางอ าพร   สินมา  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๔.๒  นายสมนึก   ใยศิลป์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ๔.๓  นายพิทักษ์   โพธิ์ทอง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๔.๔  นายสันติพร ภู่พงษ์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๔.๕  นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ๔.๖  นายไพโรจน์  สิรพัฒนา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีหน้ำที่  ก ากับ  ติดตามและนิเทศการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น 
 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๕.๑  นางดวงพร  เพ็ชรบัว   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 

มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมเงินส ารองเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเบิกจ่ายในการด าเนินกิจกรรม            
           ๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ในการด าเนินกิจกรรม 
 

          ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร สรุปผลและประเมินผล 
๕.๑. นางสินีนาฏ  คชนิล   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสุรีย ์  ศิริรัตน์   กรรมการ 

มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมเอกสารส าหรับครูที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒. จัดท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

   ๓. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและรายงานผู้บริหารตามล าดับ 



 

 ในการด าเนินการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ ให้ใช้พาหนะส่วนบุคคล โดยโรงเรียนสนับสนุนเป็นค่าน้ ามัน 
ในการเดินทาง ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดี 
ต่อทางราชการ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                          
                                                  
                    (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
 
 


