
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

ด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินงานจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ     
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และนโยบาย “สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน” โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
เย่ียมบ้ำนนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ขึ้น ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็น
กำรตอบสนองนโยบำยดังกล่ำวให้กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่ำงต่ อเนื่อง และ
เพื่อให้ทำงโรงเรียนได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียนมำกขึ้น 

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
เย่ียมบ้ำนนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๕ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๗ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   อ านวยการค าสั่ง เสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการ

ด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดงานจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมกำรนออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน มีดังนี ้ 
    ๒.๑ ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย  

  ๑. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๒ 
 

 

 



  ๓. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๓ 
๔. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการรว่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

    ๒.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประกอบด้วย  
๑. นางสาวอัยย์ แกว้อาชา  ครูผู้ช่วย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง  กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

    ๒.๓ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

    ๒.๔ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประกอบด้วย  
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๓. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย   กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

    ๒.๕ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ประกอบด้วย  
๑. นายรจุน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

  ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ๒.๖ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ประกอบด้วย  

๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๓. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ ครูธุรการ      กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๔. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ๒.๗ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ประกอบด้วย  

๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

มีหน้ำที่ ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเพื่อรับทรำบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนแต่ละคน พร้อมด้วย
บันทึกภำพบรรยำกำศออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ทำงโรงเรียนได้
ประสำนควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียนมำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 



ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่ำวส ำเร็จ
ลุล่วงตำมวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ลงชื่อ 
        (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๖ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


