
 
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
ที่  77 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
……………………………………………………………. 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ มีสมรรถนะและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเฝ้าระวัง
ปัญหานักเรียน ออกกลางคันและปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้กำหนด จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายสันติ มุกดาสนิท  ประธานกรรมการ 
1.2 นายมาโนช ครอบครอง รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวสมปอง พรามเอก กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ ประสานงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม  
ในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 
  2.1 นายมาโนช  ครอบครอง ประธาน 
  2.2 นางสาวสมปอง  พรามเอก รองประธาน 
  2.3 นางศศธร  ทองจันทร์  กรรมการ 
  2.4 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการ 
  2.5 นายคำนวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
  2.6 นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ 
  2.7 นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
  2.8 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ให้คำปรึกษาดูแลประสานงานกับคณะการกรรมการฝ่ายดำเนินการ 
 

 



 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประกอบด้วย 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม , Ms.Varsha  Tryambak  Borse 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวลลิตา  รสธรรม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์ , นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส , นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล , ครูจีน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางชนิดา  รื่นรมย์ , นางจุฑารัตน์  เกิดทอง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 นางสาวอภันตรี  ฉลอง , นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางฉัตรกมล  ศิริคช , นายสุรเดช  สอนภักดิ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นางชบา  เมืองคำ , นางสาวสุปรียา  อินองการ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 นางศศธร  ทองจันทร์ , นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นายนิกร  คงอินทร์ , Miss.Nolyn  Grace  E.Luciano 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นายนัฐพล  บุญสละ , นางสาวสราลี  งามดี 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสายชล  ต่ายนิล , นายสรายุทธ  อินทะศรี 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน , Miss.Aloha  Veibs  M.Febian 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ์ , นางกุลธิดา  ถินกลั่น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร, นายชลิต  เสนาะสันต ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 นายกฤษฎา  นาหมื่น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นางอรวรรณ  นธีนาม , นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาติ , นายวรุฒ  บุญประเสริฐ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม , นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวอรพินท์  มีกุญชร , Miss.Loura  May Cruz 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว , นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายอุเทน  บำรุงนา , นางสาวรัตติยา  จันทคาม 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายวรพจน์  กรณวงศ์ , นางจุฑา  ประกอบกิจ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นายรัชพล  เที่ยงดี , นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน , นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นายชัยพัฒน์  ราญรอน , นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชติ , นายสมนึก  โสมล 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 นางดวงกมล  พรพลานามัย , นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นายเอนก  จิณารักษ์ , นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ 
 
 
 



 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์ , นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายธนิต  มัชฌิมา , นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นางวิลาสินี  อุดแก้ว , นายนคร  สร้อยสน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสัจจา  ช่างต่อ , นายโอฬาร  พาชื่น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ , นางสาวอุบลวรรณ  ประจง 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นายคำนวน  วงศ์จันทร์ , นางสาวนิตติกา  ศิริยา 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์ , Mr.Jayeshkumar  Chhari 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวสมปอง  พรามเอก , นายวิศรุต  เลขการ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน , นางสาวนันทพร  บุญประถม 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาวสุพิชญา  ธนะคำมา , นางสาวอภิญญา  บุตรพรม 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์ , นางปฏิมา  บุญล้อม 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายศิริพงศ์  เงินบุคคล , นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางมัทนา  ครอบครอง , นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางนิตยา  อภิญ , นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายคมกริช  ซ้อนบุญ , นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ , นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นายมาโนช  ครอบครอง , นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นายสายัณห์  ศรีขวัญ , นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ 
 
มีหน้าที ่1. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในชั้นเรียนตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563                        
  2. บันทึกภาพ และสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 
  4. คณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน ประกอบด้วย 
  4.1 นางศศธร  ทองจันทร์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  4.2 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  4.3 นายชัยพัฒน์  ราญรอน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  4.4 นายคำนวน  วงศ์จันทร ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  4.5 นายศิริพงศ์  เงินบุคคล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  4.6 นายสายัณห์  ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีหน้าที ่กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น   
 
 
 



 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย  
5.1 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม ประธาน  
5.2 นางศศธร  ทองจันทร์     รองประธาน 
5.3 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการ   
5.4 นายชลิต  เสนาะสันต์  กรรมการ 
5.5 นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเบิกเงินค่าเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษา หลังละ 40 บาท 
 6. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  6.1 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม ประธาน 
  6.2 นายสายัณห์  ศรีขวัญ  รองประธาน  
  6.3 นางศศธร  ทองจันทร์  กรรมการ 
  6.4 นายคำนวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
  6.5 นายศิริพงษ์  เงินบุคคล กรรมการ 
  6.6 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการ 
  6.7 นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพร้อมทั้งรายงาน 
            ต่อผู้บริหารทราบ   
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิริยะ 
เสียสละ สามัคคี และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
   สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
 


