
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ 

ท่ี 183 /2565 
  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5

 …………..…………………………………. 
ด้วยโรงเรียนเวียงสระได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา                

๒๕๖5 โดยกำหนดให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูและโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID–19) และเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
โรงเรียนเวียงสระจึงขอแต่งตั ้งครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565            
ถึงวันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 และรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านภายใน วันที่ 20 เดือน สิงหาคม                
พ.ศ.2565  

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา35 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 และความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ี อำนวยการความสะดวก ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย   

  1.1 นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายณัฏฐชัย รักแก้ว  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายเกียรติศักดิ์ ภักด ี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ  
  1.4 นางสาวสุริยา เพราเพราะ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.5 นายจตุพล โฉมยงค์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.6 นายธีรภัทร์ ทองช่ืน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
  1.7 นางปภาดา บุญชนะ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  1.8 นางสาวอัญชนา เจือบุญ ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.คณะกรรมการดำเน ินการ  ม ีหน ้าท ี ่  จ ัดสรรงบประมาณ จ ัดทำเอกสาร แบบบันท ึกข ้อมูล                            
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เอื้ออำนวยให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๒.1 นางปภาดา บุญชนะ  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒.2 นางกฤตพร ทองสินธุ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี ครู    กรรมการ 

2.4 นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ ครู    กรรมการ 
๒.5 นายเอนก เพชรมาก  ครู    กรรมการ 
๒.6 นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม ครู    กรรมการ  

          //2.7 นางเจษฎาภรณ์... 
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  2.7 นางเจษฎาภรณ์ ภักดี ครู    กรรมการ 

๒.8 นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช ครู    กรรมการ 
๒.9 นางสิเรมอร ศรีแสง  ครู    กรรมการ 

  2.10 นางสาวอัญชนา เจือบุญ ครู    กรรมการ 
  2.11 นายศรัณย์ สงนุ้ย  ครู    กรรมการ 

2.12 นายวรากร นาควิลัย ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.13 นางสาววราภรณ์ ช้องทอง ครูการศึกษาพิเศษ  กรรมการ 
2.14 นายธีรเมธ พวงพันธ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  ๒.15 นางสาวอัญชนา เจือบุญ ครู    กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๑6 นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย   เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฯ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีหน้าท่ี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้น ที่ได้รับ
มอบหมาย บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลในการคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื ่อรายงานข้อมูลในระบบ SCSS และจัดทำเป็นร ูปเล่มเพื ่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยต้นส ังกัด               
นำไปสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และความต้องการของ
นักเรียนแต่ละรายบุคคลต่อไป ประกอบด้วย 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 

ม.1/๑ นางกฤตพร  ทองสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง นายธีรภัทร ทองชื่น 
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 
 
นางนงนุช นนทโชติ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 
 

ม.1/๒ นางนงนุช นนทโชติ นางศิริลักษณ์ ชูช่วย 
ม.1/๓ นายวรากร นาควิลัย นางสาวหทัยชนก แสงมณี 
ม.1/๔ นายตรัยพร เดชาพร นางสาวธันยพร ใจงาม 
ม.1/๕ นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ นางสาวทิวาพร ศรีกรด 
ม.1/๖ นางสาวศศิวรรณ มุสิก นางประนอม สรรพา 
ม.1/๗ นายศรันย์ สงนุ้ย นางวิภา อินทร 
ม.1/๘ นางสาววาสนา บุญทอง นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
ม.1/๙ นายจักรี ธรรมชาติ นางอรวรรณ ศรีโชติ 
ม.1/๑๐ นางสาวอัญชนา เจือบุญ นางสาวยสุตมา หลีหมัด 
ม.1/๑๑ นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์ 
ม.1/๑๒ นางวันดี หอมชื่น นายธีรภัทร ทองชื่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

                        //ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2… 
       

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 
ม.2/๑ นางสาววราภรณ์ จินา นายวันชัย ตรีสงค์ นางสาวสลี โรยร่วง 

หัวหน้าระดับชั้น ม.2 
 
นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2 
 

ม.2/๒ นางเจษฎาภรณ์ ภักดี นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
ม.2/๓ นางกาญจนา แป้นเจริญ นายศุภสวัสด์ิ กาญวิจิต 
ม.2/๔ นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์ นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย 
ม.2/๕ นายสุริยัน พรหมพันธุ์ นางสิเรมอร ศรีแสง 
ม.2/๖ นางสาววิชุดา จำปาสด นางดวงกมล หวานแก้ว 
ม.2/๗ นางเกษร ศรีรัตนสูตร นางอุทัยวรรณ แก้วทองศร  
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 

ม.3/๑ นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 
หัวหน้าระดับชั้น ม.3 
 
นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3 

ม.3/๒ นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 
ม.3/๓ นางสาวจุธามาศ พริกเบ็ญจะ นางวัลลภา มีเสือ 
ม.3/๔ นายดาราศักด์ิ ขรัวทองเขียว นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม 
ม.3/๕ นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ 
ม.3/๖ นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์ นางสาวกาญจนา หอมรัตน์ 
ม.3/๗ นางสาวอารีนา หมัดอาดำ นายสมชัย วงษ์สวัสด์ิ 
ม.3/๘ นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล 
ม.3/๙ นางสาวนัธริยา ชำนาญเพาะ นายวิทยา ชุมทอง 

ม.3/๑๐ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์ นางสาวไซนะ สาเมาะ 
ม.3/๑๑ นายปริญญา จอง นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ์ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 
ม.4/๑ นางกชพร เรืองรอง นางสาวสวพรรณ หนูแป้น นายซัลมาน ชุมสาแหละ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.4 
 
นายเอกพจน์ แก้วมณี 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 
 

ม.4/๒ นายสุเมฆ สุวรรณสาม นางสาวอนัญญา  สยามล 
ม.4/๓ นางสาวนัจที สุขขี นายซัลมาน ชุมสาแหละ 
ม.4/๔ นางสุริยา บัวทอง นางสาวอารยา แก้วทองสอน 
ม.4/๕ นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช นางสาวภัทรียา อานนท์ 
ม.4/๖ นายเอกพจน์ แก้วมณี นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ 
ม.4/๗ นางอารัญญา บุญมาก นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
ม.4/๘ นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์จินดา นายธีรเมธ พวงพันธ์ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 
ม.5/๑ นางสาวมนปรียา ราชรักษ์ นางสาวน้ำฝน ใสหลวง นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม 

หัวหน้าระดับชั้น ม.5 
 
นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณเวลา 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5 
 

ม.5/๒ นางปิยนาฏ เดชาพร นางศิริรัตน์ สวัสด์ิอุบล 
ม.5/๓ นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
ม.5/๔ นางสาวอรสุมา ขานทอง นางพัชรี วุฒิกรณ์ 
ม.5/๕ นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม นางสาววราภรณ์ ช้องทอง 

นายอรรถสิน บุญถาวร 
ม.5/๖ นางสุชญา เทือกสุบรรณ นายศุภชัย สมพงษ์ 
ม.5/๗ นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณเวลา 

        //ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6… 
        

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 
ม.2/๘ นางสมทรง วิชัยดิษฐ นางปภาดา บุญชนะ  
ม.2/๙ นางสาวสมทรง อำไพเมือง นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 

ม.2/๑๐ นางสาวสลี โรยร่วง นางสาวกนกพร ชูทอง 
ม.2/๑๑ นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ นายนริศ จันทร์สะอาด 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ หัวหน้าระดับชั้น 
ม.6/๑ นางสุดารัตน์ ลำล่อง นางบุญเรือน ปิยะพงษ์ นายเอนก เพ็ชรมาก 

หัวหน้าระดับชั้น ม.6 
 
นางสุดารัตน์ ลำล่อง 
รองหัวหน้าระดับชั้น 
ม.6 

 

ม.6/๒ นางอมรรัตน์ แจ่มแจ้ง นางพรทิพย์ ทองตำลึง 
นายจนณชัย ศรีประดิษฐ 

ม.6/๓ นางวิจิตรา นิคมรัฐ นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 
ม.6/๔ นางอาทิตยา ดวงมณี นางสาวกาญจนา  เพิ่มมณีรัตน์ 
ม.6/๕ นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
ม.6/๖ นางกนกวรรณ หมานมา นายสันติชูชัย ชำนาญ 
ม.6/๗ นายเอนก เพ็ชรมาก นางสาวกนกกานต์ วังบัว 

 
4. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ประเมินผลการ

ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สรุปประเมินผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินการเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบต่อไป ประกอบด้วย 
 6.1 นางปภาดา บุญชนะ   ครู   ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวเจษฎาภรณ์ ภักดี  ครู   รองประธาน 
 6.3 นางกฤตพร ทองสินธุ์   ครู   กรรมการ 
 6.4 นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช  ครู   กรรมการ 

6.4 นางสาววราภรณ์ ช้องทอง  ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการ   
 6.5 นายธีรเมธ พวงพันธ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 6.7 นางสาวอัญชนา เจือบุญ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 6.7 นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
 ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดี แก่ทางราชการต่อไป 
 
   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 20  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
                                                                                                                      

                ลงช่ือ       
        (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 
 
 
 
 
 


