
 

 

 
 

        
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
ที่ ๔๔/๒๕๖๓ 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------- 

   กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำมงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก ำหนดให้
 ครูที่ปรึกษำปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในควำมปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจ              
 อันดีระหว่ำงผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน และเพ่ือพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภำพและ
 ยั่งยืนทำงโรงเรียนจึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
 ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระหว่ำงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  และควำมในมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
 เรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่
 ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 

   ๑.๑ นำงแน่งน้อย เพ็งพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒ นำงชิดชนก    สุภำรัตน์  กรรมกำร 
   ๑.๓ นำยทองสำ          ทวีโชต ิ   กรรมกำร 
   ๑.๔ นำยคมสันติ์  ดำงำม   กรรมกำร 
   ๑.๕ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

    ๑.๖ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที ่ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน  อ ำนวยควำมสะดวก และให้ค ำปรึกษำแก่  

    คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
  ๒. คณะกรรมการประสานงาน   ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นำยปวริศร์            โตน้ ำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร   
  ๒.๓ นำงมนตรี  คูศรีสุวรรณ  กรรมกำร 
                       ๒.๔ นำยสิทธำ  เสำร์แดน  กรรมกำร 
  ๒.๕ นำงสำวอนัญญำ   อัตนัย     กรรมกำร 
  ๒.๖ นำยเมธ ี  แปนเมือง  กรรมกำร 
 

 
                  /๒.๗ นำยกันตภน... 
   



 

 

  ๒.๗ นำยกันตภน  เรืองลั่น   กรรมกำร    
  ๒.๘ นำงสำวชนิกำนต์   ศักดำณรงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้าที่ ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำแต่ละห้องเรียน จัดเตรียมเอกสำรกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนและ  
  เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ม.๑/๑ นำงสำวจันทร์ฉำย     โภคมูลผล    (กลุ่ม ๑)     นำงสำวขวัญสุดำ   กองช้ำง    (กลุ่ม ๒)  
 ม.๑/๒ นำงสำววิภำดำ เจือจันทร์ (กลุ่ม ๑)     นำยจิรวัฒน์         ครองยุติ  (กลุ่ม ๒) 
 ม.๑/๓ นำยสุจริต พุ่มไม้  (กลุ่ม ๑)     นำงสำวปิยนุช       เหล่ำชำติ  (กลุ่ม ๒) 
 ม.๑/๔   นำงสำวสุภำวดี   มุ้ยจีน       (กลุ่ม ๑)     นำยพิพำกษำ        สุทธินำ    (กลุ่ม ๒) 
 ม.๑/๕   นำยนิธิ    ทองเปี่ยม          (กลุ่ม ๑-๒)       
 ม.๑/๖ นำงสำววิรัด      ช่อดำว            (กลุ่ม ๑)     นำยชัชวำลย ์        เทียมใหม่  (กลุ่ม ๒) 
  ๓.๒  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 ม.๒/๑   นำงอำรีรัตน์ จ ำปำจีน  (กลุ่ม ๑)      นำงสำวหิรัญญำ     ช่วยหะ   (กลุ่ม ๒)  
 ม.๒/๒   นำงขนิษฐำ ทิพย์มงคล        (กลุ่ม ๑)     นำงสำววิมลมำศ    สังฆะวัน (กลุ่ม ๒) 
 ม.๒/๓ นำยมนตรี คูศรีสุวรรณ (กลุ่ม ๑)      นำงสำวทิพำมณี    หำผล  (กลุ่ม ๒)      
 ม.๒/๔ นำงสำวประนอม    แฟงวัด (กลุ่ม ๑)      นำงสำววรรณนิศำ  นนทศักดิ์ (กลุ่ม ๒) 
 ม.๒/๕ นำยสุพล จันทรี  (กลุ่ม ๑)      นำงสำวอุษณำ      ข ำด ี  (กลุ่ม ๒)  
 ม.๒/๖ นำงดวงพร ไชยรุตม์   (กลุ่ม ๑)      นำยอภินันท์         พลเยี่ยม (กลุ่ม ๒)   
  ๓.๓ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ม.๓/๑ นำงสำววิภำพร ธรรมสำ  (กลุ่ม ๑)      นำงสำวพัชรินทร์   บุญสำง (กลุ่ม ๒)     
 ม.๓/๒ ว่ำที่ร.ต.วันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ (กลุ่ม ๑)      นำยสุรโชค          สังฆธรรม (กลุ่ม ๒)     
 ม.๓/๓ นำงจิรนันท์ คันธีสำร  (กลุ่ม ๑)      นำงสำวกมลมำศ   ยูรักคุณ (กลุ่ม ๒)               
 ม.๓/๔ นำยไตรรงค์ ลิยะรัตน์  (กลุ่ม ๑)      นำงสำวญำติมำ  โกไสยสุวรรณ (กลุ่ม ๒)               
 ม.๓/๕ นำงสำวเสำวนิตย์   มงคลสกุณี (กลุ่ม ๑)      นำงสำวสิรำวรรณ  เสี่ยงบุญ (กลุ่ม ๒) 
 ม.๓/๖ นำงเอ้ือมพร    เบ็ญนำ   (กลุ่ม ๑)      นำงสำวรมิดำ       บุญทำ  (กลุ่ม ๒) 
 ม.๓/๗ นำยสิทธำ  เสำร์แดน  (กลุ่ม ๑)       นำงสำวจินดำ  คงเจริญจิตติกุล (กลุ่ม ๒) 
  ๓.๔ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    
  ม.๔/๑ นำงสุชัญญำ       ดุษฎีอ ำไพ     (กลุ่ม ๑)      นำยเกียรติศักดิ์    จันทร์อุป  (กลุ่ม ๒)    
 ม.๔/๒ นำงนิรมิต          วงศ์ภำดี          (กลุ่ม ๑)      นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี  (กลุ่ม ๒)   
 ม.๔/๓  นำงสำวธีรำรัตน์   ตันเจริญ (กลุ่ม ๑)      นำยวสันต์          ศรีเมือง (กลุ่ม ๒)   
 ม.๔/๔ นำงสำวสุชญำ  สุภำพันธ์ (กลุ่ม ๑)      นำงอรทัย   มำลยำนนท์  (กลุ่ม ๒)   
 ม.๔/๕ นำงสำวอนัญญำ  อัตนัย  (กลุ่ม ๑-๒)          
  ๓.๕ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ม.๕/๑ นำงสำวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ (กลุ่ม ๑)      นำงสุกัลยำ      ค ำนวนวัย  (กลุ่ม ๒)  
 ม.๕/๒ นำงสำวสุภัทรำ    บุญพัชรชัย (กลุ่ม ๑-๒)          
 ม.๕/๓ นำยเมธี           แปนเมือง (กลุ่ม ๑-๒)  
 
            /ม.๕/๔… 

๒ 



 

 

 ม.๕/๔ นำงสำวชนิกำนต์  ศักดำณรงค์    (กลุ่ม ๑-๒)     
  ๓.๖ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ม.๖/๑ นำยสมควร    พ่อวงษ์            (กลุ่ม ๑)       นำงสำวชญำนิศ เตียงตั้ง (กลุ่ม ๒)  

   ม.๖/๒ นำงสำวรุ่งฤดี   หลวงเจริญ        (กลุ่ม ๑)      นำงสำวจันจิรำ  ทรัพย์อนันต์ (กลุ่ม ๒) 
 ม.๖/๓ นำงกฤษณี      สุริยำแสงศรี       (กลุ่ม ๑)      นำงพัชรินทร์    ไม้เกษ (กลุ่ม ๒) 

   ม.๖/๔ นำยปรีดำ   ชื่นกลิ่นธูป (กลุ่ม ๑)      นำงสำวจันทร์สุดำ  ท่อนเสำร์ (กลุ่ม ๒) 
   ม.๖/๕ นำงเรวดี   เวียงอ ำพล       (กลุ่ม ๑)      นำงสำวกนกวรรณ  เรืองแสง (กลุ่ม ๒)  

 ม.๖/๖ นำยกันตภน เรืองลั่น        (กลุ่ม ๑)      นำงณัฐญำณ์    จอกแก้ว  (กลุ่ม ๒) 
         หน้าที ่  จัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมข้ันตอนและกระบวนกำร จัดท ำบันทึกกำร

ปฏิบัติงำน บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ถ่ำยภำพเป็นหลักฐำนตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดเพ่ือน ำส่งสรุปรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน เพ่ือกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำม
ต้องกำรของนักเรียนแต่ละคนต่อไป  

          ๔. คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นำงแน่งน้อย    เพ็งพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒ นำยคมสันติ์  ดำงำม   กรรมกำร 
  ๔.๓ นำงชิดชนก            สุภำรัตน์                     กรรมกำร 
  ๔.๔ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   กรรมกำร 
  ๔.๕ นำยปวริศร์            โตน้ ำ   กรรมกำร 
  ๔.๖ หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑-๖   กรรมกำร 
  ๔.๗ นำงสำวชนิกำนต์  ศักดำณรงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ นิเทศ ติดตำม กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 
          ๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

 ๕.๑ นำงชิดชนก        สุภำรัตน์               ประธำนกรรมกำร 
                  ๕.๒ ว่ำที่ร.ต.วันชัย    เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ     กรรมกำร        
  ๕.๓ นำงดวงพร    ไชยรุตม์                     กรรมกำร 
  ๕.๔ นำงสำวรมิดำ บุญทำ   กรรมกำร 
  ๕.๕ นำงสุกัลยำ  ค ำนวนวัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  เบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในช่วง

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  

   ๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำงสำวชนิกำนต์     ศักดำณรงค์     ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำงอำรีรัตน์  จ ำปำจีน      กรรมกำร      
    ๖.๓ นำงสำวญำติมำ โกไสยสุวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
                      /มีหน้าที่…       

 
   

๓ 



 

 

    มีหน้าที่  ประเมินและรำยงำนผลเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
    ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกฝ่ำย และครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้นปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
   เคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
 
    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่  ๑๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  

   (นำงแน่งน้อย   เพ็งพันธ์) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

 
 
 
 

 

๔ 


