
 
 
 

   ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที ่๒๒๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………….. 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบในการด าเนินชีวิตและการเรียนของนักเรียน อาจมีผลกระทบ
ด้านสุขภาวะทางจิต ซึ่งนักเรียนอาจต้องการความช่วยเหลือและขอค าปรึกษา ดังนั้นเพ่ือขจัดความวิตกกังวล
ความเครียดของนักเรียน และเพ่ือให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือขอให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพ่ือให้ได้พบและพูดคุยกับ
ผู้ปกครอง 
 ในการนี้ของให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน ๑๐๐% โดยให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่          
๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
   นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผนและก าหนดการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้กับการเยี่ยมบ้านในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการด าเนินงานของการเยี่ยมบ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางนงพงา   อิสสอาด              ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู    กรรมการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
  นางกษิรา   ลออ   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

  นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ประสานกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 ๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท าแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านสนับสนุนด้านสื่อและเทคโนโลยี 
 

คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

หัวหน้าระดับชั้น  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ 
  รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ ครู  

รองหัวหน้าระดับชั้น นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย  
 นายวิทิต    บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑  
 นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑ 
 นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๒ 
  นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๒ 
  นางณัษฐพร   ฮีมวาต์  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๓ 
  นางสาวอุมาพร     ขาวแขก คร ู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๓ 
  นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ ์ คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๔ 
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  นายพีระศิลป์    เอกฐิน  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๔ 
 นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๕ 
 นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๕ 
  นายวีระวัฒน์   ลงผิว  ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๖ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๖ 
  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๗
  นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์ คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๗   
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๘ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๘ 
  นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๙ 
  นายธวัช   วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๙ 
   นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑๐  
  นางนปภา   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑๐ 
  นายปลื้ม   ปรีชา                    ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑๑ 
   นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๑/๑๑ 

           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
                    หัวหน้าระดับชั้น          นางนงพงา   อิสสอาด             ครู ช านาญการพิเศษ     
      รองหัวหน้าระดับชั้น     นางสุดาพร   ย้ิมสิน             ครู ช านาญการ 
  รองหัวหน้าระดับชั้น     นางสาววิชญาพร อุ่นมี              ครู  
  นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  คร ูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑
  นายรณกร   ไข่นาค  ครู             ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑ 
  นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๒ 
  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู             ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๒ 
 นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๓
  นางสาววิชญาพร   อุ่นมี        ครู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๓ 
 นางสาวอริยา  กันทะวงค์  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๔ 
  นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ ์ คร ู         ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๔ 
  นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๕ 
  นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๕ 
  นางสาวภริตา   โอชารส  ครูผู้ช่วย            ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๖ 
  นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๖ 
  นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๗ 



-๔- 
 
  นางวรรณวรางค์   ทะนงสุทธิ์ ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๗ 
  นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๘ 
  นางสาวกัญญาณัฐ    สมภาร คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๘ 
  นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๙ 
           นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย      ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๙ 

 นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑๐ 
 นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู       ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑๐ 
 นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑๑ 
 นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู                ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๒/๑๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

หัวหน้าระดับชั้น  นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู  
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวสุรีย์   ทนคง  ครู 
รองหัวหน้าระดับชั้น นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย 

 นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู  ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๑  
   นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก คร ู     ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๑ 
  นางสาวจิตร์สมา   สมงาม  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๒  
  นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๒ 
  นางสาวพรทิพย์   อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๓ 
  นายปราณ์รณ   กาญจนากร คร ู          ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๓ 
  นางสาวสมใจ    ไวยนิตย์  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๔ 
  นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู                          ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๔        
  นางสาวสุรีย์    ทนคง   คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๕ 
  นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย                    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๕ 
  นางอารีวรรณ    แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๖ 
  นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ คร ู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๖ 
  นายธีระวัฒน์    เพ็ชร์วาร ี คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๗ 
  นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจ้าง   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๗ 
 นางธนิดา  สิลุจจยานนท์  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๘ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๘ 
  นายประสพชัย    แน่ประโคน คร ูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๙ 
  นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู              ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๙ 

 นายสมพร   อมรเวช  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๑๐ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๓/๑๐ 



-๕- 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

หัวหน้าระดับชั้น  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย     
รองหัวหน้าระดับชั้น นายฉัตรดาว   ฉันทะ  ครู 
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล ครู      

  นายเสกสรรค์   สุขมา  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๑ 
 นายศิวกร     กรึงไกร  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๒          

นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล ครู        ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๒ 
                   นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๓ 
   นายสุทธิพงษ์   มูลอาสา  ครผูู้ช่วย          ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๓ 
  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๔ 
  นางสาวพิชามญชุ์   กุศล  คร ู        ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๔ 
   นางสุกัลยา   เสือจ าศิลป์  คร ูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๕ 
   นายธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๕ 
   นายณัฐวรรธน์   จันทร์พิภพ คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๖ 
   นางสาวยุวดี   สุภาเรือง  ครผูู้ช่วย    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๖ 
  นายฉัตรดาว    ฉันทะ  คร ู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๗ 
  นางสาวลักขณา   ภาคโภค ี ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๔/๗ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
หัวหน้าระดับชั้น  นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ                                          

  รองหัวหน้าระดับชั้น นายสาธิต    แสงปิยะ  ครู ช านาญการ   
  รองหัวหน้าระดับชั้น นายภูวดล    ส าลี  ครู 
  นางจิดาภา  จูหว้า  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๑ 
      นายภูวดล   ส าลี   คร ู      ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๑ 
  ว่าที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน คร ูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๒ 
  นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู      ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๒ 
  นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๓ 
  นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์ ครู ช านาญการ   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๓ 
  นางพรรณี     เกตุถาวร  คร ูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๔ 
  นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ คร ูช านาญการ   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๔ 
  นายสาธิต     แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๕
  นางสาวณัฐพร   ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย         ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๕ 
  นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๖ 
  นางสาวกัญญารัตน์ สิลาแยง ครู       ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๖ 



-๖- 
 
  นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๗ 
  นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู      ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๕/๗ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
หัวหน้าระดับชั้น  นางกษิรา   ละออ  ครู ช านาญการพิเศษ 
รองหัวหน้าระดับชั้น นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ 
รองหัวหน้าระดับชั้น นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์    ครู ช านาญการ 

   นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๑
   นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู         ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๑ 
  นางกษิรา  ละออ   ครู ช านาญการพิเศษ      ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๒ 
  นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๒ 
  นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  ครู ช านาญการพิเศษ   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๓ 
  นายเกษม    เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๓ 
  นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๔ 
  นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ คร ู       ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๔ 
  นายอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๕ 
   นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู ่ คร ู       ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๕ 
  นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๖
  นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์   คร ูช านาญการ     ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๖ 
 นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ ครู    ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๗ 
  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครผูู้ช่วย             ครูที่ปรึกษาห้อง ม.๖/๗ 

หน้าที่ ๑. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในห้องที่รับผิดชอบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
๑๙) แล้วบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเริ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  

 ๒. ส่งรายงานผลการด าเนินงานในการเยี่ยมบ้านนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู        กรรมการ 
 นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล  ครู        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่๑.  เบิกจ่ายเงินและท าบัญชีรายจ่ายให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายและเสนอต่อ
โรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 

นางสาวอาทิตยา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

  นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที ่๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๒. รายงานผลต่อโรงเรียนเพื่อทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้   ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทุกประการ 

     

  สั่ง    ณ   วันที่   ๑๗   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
                  (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 

 


