
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
ที่ 119 / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ 
**************************************** 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  จึงก าหนดให้  ระหว่างวันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – 
๑5 ธันวาคม 256๔ เป็นช่วงเวลาของการเยี่ยมบ้านนักเรียน และเพ่ือให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนมากขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่องให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างฯในสถานศึกษา ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้การด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยจึง
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
  

1. คณะกรรมการอ านวยการ   
1.1 นายเฉลิมชัย จิตรส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายระดมพล  ช่วยชูชาต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาคร  เปาะทอง ครู คศ. 3  กรรมการ 
1.4 นางจุฑาทิพย์    กลับขันธ์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
1.5 นางพยอม  มณีฉาย  ครู คศ. 2  กรรมการ 
1.6 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง ครู คศ. 3  กรรมการ 
๑.๗ นายสุชาต ิ  แก้วหล้า  ครู คศ. 2  กรรมการ 

 1.8 นางสาวสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ. 3   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่อ านวยการให้ค าปรึกษาแนะน า ข้อเสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อกิจกรรม     
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 

2. คณะกรรมการยี่ยมบ้านนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ประกอบด้วย 

1. นางผกามาส  สิงหพันธุ์ ครู คศ.3 
2. นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์วงศ์ศรี ครูอัตราจ้าง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ประกอบด้วย 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค ครู คศ.3 

 2. นางสาวศิรินพร มนัสสิทธิพันธ์ ครูอัตราจ้าง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ประกอบด้วย 

1. นางสาวอุทุมพร เสริมบุญ ครู คศ.1 
2. นางสาวศศิวิมล ทองเนื้อห้า ครูอัตราจ้าง 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ประกอบด้วย 

1. นางวิภา  ไอยราคม ครู คศ.3 
 2. นางสาคร  เปาะทอง ครู คศ.3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ประกอบด้วย 

1. นางณหทัย  อนุจร  ครู คศ.2  
2. นางพวงผกา  ไชยจิตร์  ครู คศ.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ประกอบด้วย 
1. นางสาวเย็นฤดี   มากคงแก้ว ครู คศ.2  

 2. นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ ครู คศ.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก ครู คศ.1  
 2. นางสาวณฐิยา  ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ประกอบด้วย 

1. นางสาคร  เจ้ยทองศรี ครู คศ.2  
 2. นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว  ครู คศ.2 
 ๓. นางสาวอรวล ี เทพนุรักษ์ ครู คศ.๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ประกอบด้วย 

1. นายทัศน์พล  บุญศรี  ครู คศ.2  
2. นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย ครูผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  ประกอบด้วย 
1. นางสาวดวงกมล บุญชู  ครู คศ.1 

 2. นางสาวเสาวณีย์ ค าทอง  ครูผู้ช่วย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ประกอบด้วย 

1. นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ.3  
           2. นายทวีป  วังวิเศษกุศล ครู คศ.3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ประกอบด้วย 

1. นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ครู คศ.3 
2. นางพิมพ์ไทย   เกตุพงษ์พันธุ์   ครู คศ.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ประกอบด้วย  
 1. นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย ครู คศ.2 
 2. นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว   ครูผู้ช่วย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ประกอบด้วย 

1. นายสมเกียรติ    เจนจรัสจินดา ครู คศ.3  
2. นางสุภาวดี  ปานมาศ ครู คศ.3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครู คศ.2 
2. นางสาวศุภรดา   เพิงรัตน์   ครู คศ.1 
 



 
 

-๓- 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอทิตตา ยวงนาค  ครู คศ.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ประกอบด้วย  

1. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ ครู คศ.2  
2. นางสาวศิวพร  จริตงาม  ครู คศ.3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ประกอบด้วย 
1. นางนพรัตน์  แดงงาม  ครู คศ.3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ประกอบด้วย  
1. นางสาวสุภาวดี สุขผอม  ครู คศ.2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ประกอบด้วย 
1. นางพยอม  มณีฉาย  ครู คศ.2 
2. นางสาววิลาวัลย ์ นุวรรณ  ครู คศ.1 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ครู คศ.3   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประกอบด้วย 
1. นางอุทัย  พิกุลงาม  ครู คศ.2   

     2. นายโยธิน  ปล้องไหม ครู คศ.1  
มีหน้าที ่

 1. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในห้องท่ีรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางการเยี่ยมบ้าน online แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมภาพถ่ายสภาพภายนอกบ้าน และภาพถ่ายสภาพภายในบ้าน  โดยเริ่ม
เยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑5 ธันวาคม 256๔ 

2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านต่างๆ คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆเพ่ือประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริมให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน แล้ว
ส่งที่หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติตามค าสั่งนี้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผลดี

ต่อการดูแลนักเรียนของโรงเรียนสืบไป 
 

    สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

   
      (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 


