
 
    
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี 166 /2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนโยบาย
ส าคัญท่ีจะต้องด าเนินงานขับเคล่ือนให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การดูแลส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้ก าหนด
จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียนขึน้ในระหว่างวันท่ี  
5 – 30 มถุินายน 2563                  

ท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๙ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๖๓ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
         1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ  
1.3 นางจ าเรียง   ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ. 3   กรรมการ 
1.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3   กรรมการ 
1.6 นายณรงค์   ศิริยงค์   ครู คศ. 2   กรรมการ 
1.7 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  ครู คศ. 2   กรรมการ 
1.8 นายพิชัย   บุญชูประภา ครู คศ. 2   กรรมการ 
1.9  นางอังคณา  จงรักวิทย ์ ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ  
1.10 นางสาวพรพิลาส  วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ได้แก ่บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี วางแผน 
ก าหนดแนวทางการด าเนินการ จัดเตรียมเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช้ีแจงรายละเอยีด พร้อมท้ัง
อ านวยความสะดวกให้กับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

2.1  นายณรงค์   ศิริยงค์   ประธานกรรมการ  
2.2  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ รองประธานกรรมการ 
2.3  นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  กรรมการ 
2.4  นายเดชศรี   สุวิรัตน์  กรรมการ 
2.5  นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  กรรมการ 
2.6 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ 



2.7 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ 
2.8  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  กรรมการ 
2.9  นางสาวพรพิลาส  วิจิต  กรรมการ 
2.10 นางอังคณา  จงรักวิทย ์ กรรมการและเลขานุการ  

      3. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ดูแล ได้แก่ หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ประจ าปีการศึกษา 
2563 มีหน้าท่ี ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับช้ันให้ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมท้ังให้ค าแนะน า 
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมให้กับครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

3.1  นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
3.2  นายเดชศรี   สุวิรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3.3  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
3.4  นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการ 
3.5  นายวรรณศักดิ ์ บุญช ู  กรรมการ 
3.6  นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์  กรรมการ 
3.7  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์ กรรมการ 
3.8  นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการ 
3.9 นางสาวพรพิลาส  วิจิต  กรรมการและเลขานุการ 

      4. คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีหน้าท่ี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ และส่งเล่ม
รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมไฟล์เอกสาร ตามท่ีระบุในปฏิทินกจิกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ประกอบด้วย 
 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

ห้อง ครูที่ปรึกษา 
ม.1/1 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร 
ม.1/2 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  
ม.1/3 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์  
ม.1/4 นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า 
ม.1/5 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
ม.1/6 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว 
ม.1/6 นายชนกันต์  ชูข า  
ม.1/7 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 
ม.1/7 นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 
ม.1/8 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ 
ม.1/9 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ 
ม.1/9 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ 

ม.1/10 นายเดชศรี  สุวิรัตน์   
ม.1/10 นายจตุพล  บุนนาค 
ม.1/11 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
ม.1/11 นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ 

 
 
 

 



ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.2/1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 
ม.2/1 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  
ม.2/2 นางสาวนวียา  ปักษิณ  
ม.2/3 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช 
ม.2/4 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ 
ม.2/5 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง 
ม.2/5 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ 
ม.2/6 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ 
ม.2/6 นายอาวุธ  จันทร์เมือง 
ม.2/7 นางสายฝน  ราษีงาม 
ม.2/7 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร 
ม.2/8 นางสาววันวิสาข ์ สืบ 
ม.2/8 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ 
ม.2/9 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ 
ม.2/9 นางสาวพรพิลาส  วิจิต  

ม.2/10 นายณฐนน  ก๊งหวั่น 
ม.2/10 นางสาวนิธิยา  ทองยวน  
ม.2/11 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์  
ม.2/11 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.3/1 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  
ม.3/2 นายเอกชัย  อะหลีแอ 
ม.3/3 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ 
ม.3/4 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
ม.3/5 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ 
ม.3/6 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
ม.3/6 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ 
ม.3/7 นายพิชัย  บุญชูประภา 
ม.3/7 สิบเอกหญิงอนุสา  ส่งสุริน 
ม.3/8 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
ม.3/8 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
ม.3/9 นายสัญชัย  พิกุลงาม  

ม.3/10 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 
 
 
 



ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.4/1 นายเจนณรงค์  พันทวี  
ม.4/2 นางอังคณา  จงรักวิทย ์
ม.4/3 นางยุพาพร เกิดขุมทอง 
ม.4/4 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
ม.4/4 นางสาวนฤมล  สาริขา 
ม.4/5 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  
ม.4/5  นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ 
ม.4/6 นางอารมณ์  เทพเกื้อ 
ม.4/6 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.5/1 นางสาวพัชริณี  สมผล  
ม.5/1 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
ม.5/2 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  
ม.5/3 นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
ม.5/3 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง 
ม.5/4 นางอัญวีณ์  หนูอุไร 
ม.5/4 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ 
ม.5/5 นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข  
ม.5/5 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  
ม.5/6 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ 
ม.5/6 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ห้อง ครูที่ปรึกษา 

ม.6/1 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  
ม.6/2 นางสาวชนกพร  ทองปาน 
ม.6/3 นางสาวกรกมล  กุลทอง  
ม.6/3 นายจตุรงค์  ขุนปักษี 
ม.6/4 นายภราดร  ไชยเขียว 
ม.6/4 นางสาวนฤมล  บุญรอด 
ม.6/5 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว 
ม.6/5 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  

 
 
 
 



       5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประกอบด้วย 
 5.1 นางสุลีพร   ดีทอง    ประธานกรรมการ  

5.2 นางสาวปรมาภรณ์  ไชยเขียว   กรรมการ 
  5.3 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ  

5.4 นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล    กรรมการ 
5.5 นางวานีดา   ทองปัสโนว์   กรรมการและเลขานุการ 

       6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี สรุป และรายงานกิจกรรมการเยี่ยมบา้นนักเรียน ประกอบด้วย 
 6.1 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์   ประธานกรรมการ 

6.2 นายวรรณศักดิ ์  บุญช ู   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการ 
6.4 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
6.5 นางสาวพรพิลาส   วิจิต   กรรมการ 
6.6 นางอังคณา   จงรักวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์

สูงสุดกับนักเรียนและทางราชการต่อไป 
 

      ส่ัง ณ วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

                ( นางเพียงแข ชิตจุ้ย )  
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
วัน/เดือน/

ปี 
กิจกรรม หมายเหตุ 

5- 30 
มิ.ย.63 

ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึก 
ข้อมลูการเย่ียมบ้านแบบออนไลน์ได้ท่ี 
www.tpp.ac.th  
 

นักเรียน ม.1 และ ม.4 บางส่วน 
ซึ่งครูที่ปรึกษายังไม่มีข้อมูลของนักเรียน 
สามารถด าเนินการเย่ียมบ้านได้หลังจาก
นักเรียนด าเนินการมอบตัวเรียบร้อยแล้ว 
-------------------------------------------------- 
- ม.1 มอบตัว วันท่ี  12-13 มิ.ย. 63 
- ม.4 มอบตัว วันท่ี 14 มิ.ย. 63 

7 ก.ค. 63 ครูที่ปรึกษาส่งเล่มรายงานการเย่ียมบ้าน
นักเรียน พร้อมไฟล์เอกสารเล่มเยี่ยมบ้าน 
ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF ท่ี  
E-mail : t.angkhana10102@gmail.com 

แบบฟอร์มสรุปสามารถโหลดได้จาก 
www.ttp.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 15 มิ.ย.63 
เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ 

1. ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1 ให้ครูท่ีปรึกษา ด าเนินการสร้างกลุ่มไลน์ จ านวน 2 กลุ่ม คือ ไลน์กลุ่ม
นักเรียน และ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับนักเรียนและผู้ครองใน
เรื่องต่างๆ รวมไปถึงการเย่ียมบ้านนักเรียน  
 

2. ใหค้รูที่ปรึกษา ม.1 ส่ง QR Cord ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มนักเรียน และ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  
ทางไลน์ ครูอังคณา จงรักวิทย์ ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 เพื่อท่ีจะได้น า QR Cord  

     ให้กับฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าไลน์กลุ่มในวันรายงานตัว  
 

3. ให้ครูที่ปรึกษา ม.4 ส่ง QR Cord ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มนักเรียน และ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  
ทางไลน์กลุ่มครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.4  ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2563 เพื่อท่ีจะได้น า QR Cord  

     ให้กับฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าไลน์กลุ่มในวันรายงานตัว  
 

4. หากคุณครูมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับการเยีย่มบ้านนักเรียนให้ติดต่อได้ทางไลน์ ครูอังคณา จงรักวิทย์ 
หรือ คุณครูพรพิลาส วิจิต  
 

5. หลังจากท่ีครูที่ปรึกษารายงานผลการเยีย่มบ้านเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จะได้น า
เนินการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อรายงานใหผู้้บริหารทราบในล าดับต่อไป 
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