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คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี  ๕๑๓ / 256๕ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

-------------------------------------------------------- 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตและการเรียนของ
นักเรียน อาจมีผลกระทบด้านสุขภาวะทางจิต ซึ่งนักเรียนอาจต้องการความช่วยเหลือและขอคำปรึกษา ดังนั้นเพื่อ
ขจัดความวิตกกังวลความเครียดของนักเรียน และเพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน
ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือขอให้ครูท่ีปรึกษาออกเย่ียมบ้านของนักเรียนเพื่อให้
ได้พบและพูดคุยกับผู้ปกครอง 
 ในการนี้ของให้ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน ๑๐๐% โดยให้เสร็จส้ินภายในวันศุกรท่ี์ ๒ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 

  

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 นายศุภมงคล   อินทร์สนอง       ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ      กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ      กรรมการ 

หน้าท่ี 1. กำกับ ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
พบผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
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นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ  
นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   ครู ชำนาญการ      กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   กรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี 1. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้ 
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
อำนวยการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 

นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ม.๑/๑ นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม G (๒๑๔) 

ม.๑/๒ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  ครู    ห้องโฮมรูม ๕๒๔  
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์   ครู 

ม.๑/๓ นางนงพงา อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ห้องสมุด  

นางนปภา ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๔ นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๕๑๔  

นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  ครู  

ม.๑/๕  นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ชำนาญการ   ห้องโฮมรูม ศิลปะ ๑  

นางสาวปรียารตัน์ สนิทไชย  ครู  

ม.๑/๖  นายพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู ห้องโฮมรูม   คอมฯ ๕  

นางสาวศิริวรรณ โอริส   ครู 
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ม.๑/๗  นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครู    ห้องโฮมรูม ๖ (๓๒๒)  

นางสาวสุธิตา สุขสมรัมถ์   ครูผู้ช่วย  

ม.๑/๘  นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม ๕๒๓  

นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย  

ม.๑/๙  นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู    ห้องโฮมรูม ๓๓๒  

นางสาวอุมาพร ขาวแขก   ครู  

ม.๑/๑๐ นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    ห้องโฮมรูม ๓๑๕  

นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์   ครู  

ม.๑/๑๑ นายปล้ืม ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๕๒๕  

นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ม.๒/๑ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม G (๒๑๕)   
 ม.๒/๒ นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครู  ห้องโฮมรูม  ๓๑๒                     
  นางสาวกนกวรรณ  ภาคสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ            
           ม.๒/๓ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๑๓ 
  นายพิทยา  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย  
           ม.๒/๔ นายวันเฉลิม อุลิต  ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๖                     
  นางสาวนุชาภา ส่งสวัสด์ิ  ครู        
 ม.๒/๕ นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู   ห้องโฮมรูม  คหกรรม ๑         
  นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย  
 ม.๒/๖ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู            ห้องโฮมรูม  คอมฯ ๒ 
  นางสาวปัทมา กรีถาวร  ครู  
 ม.๒/๗ นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู   ห้องโฮมรูม  ๔๑๕ 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  ครู  
 ม.๒/๘ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม  ๓๓๓   
  นางสาวจุฑาทิพ ดีละมา้ย  ครู 
 ม.๒/๙ นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   ห้องโฮมรูม  ๒๒๗  
           นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจ้าง     
          ม.๒/๑๐ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครู   ห้องโฮมรูม  เกษตร ๑    
   นางสาวภริตา โอชารส  ครู       
          ม.๒/๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม  ๔๒๔ 
  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ม.๓/๑ นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม G (๒๑๔)         
 ม.๓/๒ นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม  แนะแนว ๒           
  นายวีรวัฒน์    ลงผิว  ครู 
 ม.๓/๓ นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๒๓ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครู          
 ม.๓/๔ นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๒ 
  นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู                                                         
 ม.๓/๕ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๘   
  นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  ครู                                      
 ม.๓/๖ นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนาญการพเิศษ ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓     
  นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู   
 ม.๓/๗ นางสาวสุรีย์ ทนคง  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๒๖                           
  นางชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู ชำนาญการ 
          ม.๓/๘ นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๕             
  นายนัฐวุฒิ สายันต์  ครูผู้ช่วย  
 ม.๓/๙ นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู   ห้องโฮมรูม วิทย์ ๕  
  นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ชำนาญการ 

ม.๓/๑๐ นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม วิทย์ ๗ 
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย 

 ม.๓/๑๑ นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ ครู   ห้องโฮมรูม ๕๑๓   
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครู 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ม.๔/๑ นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู    ห้องโฮมรูม G (๕๑๖) 

ม.๔/๒  นางสุกัลยา เสือจำศิลป์   ครูชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๔๒๕  

นายศิวกร กรึงไกร   ครู  

ม.๔/๓  นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  ครู    ห้องโฮมรูม ๔๒๖  

จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง   ครู  

ม.๔/๔  นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ   ครูชำนาญการ   ห้องโฮมรูม ๓๓๑  

นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา   ครู  

ม.๔/๕  นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล   ครู    ห้องโฮมรูม ๓๒๔  

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี   ครูผู้ช่วย  
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ม.๔/๖  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู    ห้องโฮมรูม คอมฯ ๑  

นางสาวลักขณา ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง  

ม.๔/๗  นายฉัตรดาว ฉันทะ   ครู    ห้องโฮมรูม ๔๑๔  

นางสาวพิชามญช์ุ กุศล   ครู  

ม.๔/๘  นางสาวเมธาวี จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   ห้องโฮมรูม การงาน ๒  

นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ม.๕/๑ นายภูวดล   สำลี   ครู       ห้องโฮมรูม G (๕๑๗)  
 ม.๕/๒ นางสาววิชญาพร อุ่นมี  ครู      ห้องโฮมรูม ๔๑๗ 
  นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย 
 ม.๕/๓ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู   ห้องโฮมรูม ๕๒๒  
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย    
 ม.๕/๔ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม คหกรรม ๒ 
  นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  ครู  
 ม.๕/๕ นางพรรณี เกตุถาวร  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๓๓๖   
           นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู       
 ม.๕/๖ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๑๑ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
 ม.๕/๗ นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร ์ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๑  
  นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู 
 ม.๕/๘ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   ห้องโฮมรูม ๔๒๗  
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู     
 

 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ม.๖/๑  นายชยกร อมรเวช  ครู   ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)    
     ม.๖/๒ นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ  ห้องโฮมรูม ๕๒๗ 
  นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  ครู                                
     ม.๖/๓ นางจิดาภา จูหว้า  ครู ชำนาญการ    ห้องโฮมรูม ๓๓๕ 
  นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ   
     ม.๖/๔  นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ห้องโฮมรูม ๔๑๘   
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ   
     ม.๖/๕ นายอัศวิน   ศรบีัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  ห้องโฮมรูม ๓๑๖      
   นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครู      
     ม.๖/๖ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู ่ ครู   ห้องโฮมรูม ๓๑๓ 
  นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครู    

-๕- 



-๒-  
           ม.๖/๗ นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู    ห้องโฮมรูม แนะแนว ๑                       
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู     
หน้าท่ี  ๑. จัดทำแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนออกเยี่ยมบ้าน 
          ๒. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในห้องท่ีรับผิดชอบ แล้วบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเริ่มออกเย่ียมบ้าน
นักเรียนต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ – วันศุกร์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
          ๒. ส่งรายงานผลการดำเนินงานในการเยี่ยมบ้านนักเรียน วันศุกร์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
          ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      

       คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
          นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย                        ครู   ประธานกรรมการ 
          นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
          นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  ครู        กรรมการ 
          นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล   ครู        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑.  เบิกจ่ายเงินและทำบัญชีรายจ่ายให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายและเสนอต่อ
โรงเรียนเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุธิตา สุขสมรัมถ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 ๒. รายงานผลต่อโรงเรียนเพื่อทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 

 

    ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๔   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒56๕ 
                       

                        
                     (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   
          

-๖- 


