
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๒๑๕ /๒๕๖๒       
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน   

โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
………………………………………… 

  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยก าหนดไว้ในโครงการ
ระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้ให้ครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนใน
ห้องเรียนของตนเอง เพ่ือจะได้เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน  
    เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตัง้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร       ประกอบด้วย 
  ๑.  นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
  ๓.  นายถวิล   ชัยยา    กรรมการ   
  ๔.  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
  ๕.  นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการและเลขานุการ  
  

มีหน้าที่    อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
๒.๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
๒.๔ นางอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 

  ๒.๕ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
  ๒.๖ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
  ๒.๗ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
  ๒.๘ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวสุพตัรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประสานงานกับทุกฝ่าย และรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้บริหารทราบ 



 ๓.  รำยช่ือครูที่ปรึกษำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ประกอบด้วย 
   

 ระดับ  ม. ๑ 
๑.  นางพันนภา  วลีด ารงค์             ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๑ 

  ๒.  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๑ 
  ๓.  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๒  
  ๔.  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล     ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๒ 

๕.  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๓ 
๖.  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๓  
๗.  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา             ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๔ 

  ๘.  นายสุรัติ  จิตนารินทร์    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๔ 
  ๙.  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๕ 
  ๑๐.นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๑/๕ 
 
 ระดับ  ม. ๒ 
  ๑. นางล าดวน  ติดทะ    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๑ 
  ๒. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๑ 

๓. นางสาวอ าภา  เขียวดี    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๒          
  ๔. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๒ 
  ๕. นายบรรจบ  ชูมก    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๓  
  ๖. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๓ 
  ๗. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   ครทูี่ปรึกษา   ม. ๒/๔  
  ๘. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๔ 
  ๙. นางพิชยา   ชูมก    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๕ 
   ๑๐. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๒/๕ 
 
            ระดับ  ม. ๓ 
  ๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๑ 
  ๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๑      
      ๓. นายสุทน  คุ้มเสม    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๒ 
  ๔. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๒ 
  ๕. นางลาวัลย์  ขยันขาย    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๓     
  ๖. นางสาวสุณิสา  บุญผล    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๓  
       ๗. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๔   

๘. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๔                   
  ๙. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๕ 
 ๑๐. นางฉวรัตน์  ค าธัญ                   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๓/๕  
  
  
 



 ระดับชั้น  ม. ๔  
  ๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๑  
  ๒. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย        ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๒ 
  ๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๒ 
       ๔. นางเสาวนีย์  แสงหงส์    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๓  
  ๕. นางสาวอัมพร  นามณี    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๔ 
  ๖. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๔/๕ 
   

          ระดับชั้น  ม. ๕   
            ๑.  นางสาวญาดา   มาอ้วน             ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๑ 
  ๒.  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๒ 
                     ๓.  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๓ 
  ๔.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๓             

๕.  นางสาวชลิดา  โอดบาง   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๔ 
๖.  นางอรพินธ์  กันทะรัน   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๕ 

  ๗.  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๕/๕ 
 

           ระดับชั้น  ม. ๖ 
๑.  นางอุมาพร  แก้วปวน    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๑ 
๒.  นางสาววรัญญา  เป็งปิง   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๒ 
๔.  นายสุรัตน์  จี้ฟู    ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๓    

  ๖.  นางกาญจนา  เหลืองทา   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๔  
  ๘.  นายนิพล  ปลุกเสก         ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๕  
  ๙.  นางสาวอรนุช  เรือนค า   ครทูี่ปรึกษา  ม. ๖/๕ 
  มีหน้าที่      ๑.  ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนเองให้เสร็จสิ้น ภายใน 
วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
                           ๒.  บันทึกหลักฐานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๓.  น าส าเนาเอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔ และสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนรายห้องเรียน ส่งที่ส านักงานกิจการนักเรียน 
                           ๔.  สรุปผลและรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดรวบรวมเอกสำร      ประกอบด้วย 
   ๑.  นางศรีเริญ   มีพิมพ์                                  ประธาน 
   ๒.  นายบัญชา  บังคมเนตร                              กรรมการ 
   ๓.  นางกาญจนา  เหลืองทา                              กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่  ๑.  รวบรวมเอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔ และสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนรายห้องเรียน และจัดท าเอกสาร ส าหรับการเบิกค่าตอบแทนการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   ๒.  ประสานการเบิกจ่ายกับเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 
       ๓.  จัดท าบัญชีเบิก-จ่าย เงินการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
        ๔.  สรุปและรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร 

 



  ทั้งนี้  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจรัส  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 


