
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๗ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

การเยี่ยมบานนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย

กำหนดใหครูท่ีปรึกษามีหนาท่ีเยี่ยมบานนักเรียนท่ีอยูในความดูแล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหครูไดรู จักนักเรียน        

เปนรายบุคคล ไดทราบสภาพความเปนอยู ความตองการในการดูแลชวยเหลือ ปองกันและแกไข พรอมท้ังสราง 

ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางผูปกครอง ครูและโรงเรียน และเพื่อเปนพลังขับเคล่ือนระบบดูแลชวยเหลือ  

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบานบางจาก จึงแตงต้ังครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียน ในระหวางวันท่ี ๑๘  

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายงานผลการออกเยี่ยมบาน ภายในวันท่ี ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการ

เยี่ยมบานนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๗ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   อำนวยการคำส่ัง เสนอแนะ แกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมการ

ดำเนินงานแกคณะกรรมการทุกฝายใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานจัดงานจัดการเยี่ยมบาน

นักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๒. คณะกรรมการเยี่ยมบานนกัเรียน มีดังนี้  

    ๒.๑ ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย  

  ๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑  ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๒ 

  ๓. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

๔. นางจันทรกร วรทรัพย  ครูอัตราจาง  กรรมการรวมเยี่ยมบานนักเรียน 

 

 



    ๒.๒ เด็กพิเศษ ประกอบดวย  

๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม เด็กพิเศษ 

  ๒. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  เด็กพิเศษ 

    ๒.๓ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ประกอบดวย  

๑. นางสาวอัยย แกวอาชา  ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

    ๒.๔ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ ประกอบดวย  

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

    ๒.๕ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ประกอบดวย  

๑. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

  ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการรวมเยี่ยมบานนักเรียน 

    ๒.๖ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ประกอบดวย  

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

    ๒.๗ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ประกอบดวย  

๑. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  กรรมการรวมเยี่ยมบานนักเรียน 

    ๒.๘ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ประกอบดวย  

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย   ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการรวมเยี่ยมบานนักเรียน 

มีหนาท่ี เยี่ยมบานนักเรียน ตำมท่ีอยูของนักเรียนในความรับผิดชอบ บันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน 

ถายภาพเปนหลักฐาน กรอกขอมูลในระบบ และสงเลมรายงานกำรเยี่ยมบานตามเวลาท่ีกำหนด เพื่อนำขอมูล       

การเยี่ยมบาน มาใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบันและความตองการของ 

นักเรียนแตละคน ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวสำเร็จ

ลุลวงตามวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผลดีแกทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี ้
 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  
 
 

       ส่ัง ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ลงช่ือ 

        (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๗ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 

 


