
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 133  / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนกรณีพิเศษ 
 ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในประเทศไทยท าให้โรงเรียน
ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามก าหนดการเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จากการส ารวจข้อมูลเวลาเรียนและคะแนนเก็บจากครูประจ าวิชา พบ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ในเรื่องของเวลาเรียนและคะแนนเก็บ โดยสามารถจ าแนกนักเรียนได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนและคะแนนเก็บน้อยกว่า 5 วิชา ด าเนินการติดตามนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน
รูปแบบออนไลน์  นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนและคะแนนเก็บมากกว่า 5 วิชา ด าเนินการติดตามนักเรียนโดย
การลงพื้นในการออกเย่ียมบ้าน เพื่อส ารวจ และสอบถามปัญหาในการเข้าเรียนออนไลน์ พร้อมท้ังหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหานักเรียนในกลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ จึงได้ก าหนดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณี
พิเศษระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม - 10 กันยายน ๒๕๖๔ 
 ท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยความในมาตรา ๓๙ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๔ 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

    ๑.๑  นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
    ๑.3  นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
    ๑.4  นางจ าเรียง ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
    ๑.5  นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
    ๑.6  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
    ๑.7  นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ ครู คศ.๒   กรรมการ 
    1.8  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.1   กรรมการ      
    ๑.9  นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
   1.10  นายธิรพงษ ์ คงด้วง  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
    ๑.๑1 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลระบบงำน กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน มีหน้าท่ี ออกแบบระบบงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ก าหนดตารางในการออกเย่ียมบ้าน ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีต้องและครบถ้วน ประกอบด้วย 

   ๒.๑  นายธิรพงษ์ คงด้วง        ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 



   ๒.๒  นางอัญชรีย์ มีแสง  ครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
   2.3  นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   2.4  นายญัฐกิตต์ิ สารสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   2.5  นายวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๒.6  นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.7  นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน มีหน้าท่ีจัด วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกให้กับหัวหน้าระดับ และครูท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
    ๓.๑  นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นายธิรพงษ์   คงด้วง   ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
    ๓.๓  นางอัญชรีย์ มีแสง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
    ๓.4  นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
    ๓.5  นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ครู คศ.๑  กรรมการ 
    ๓.6  นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๓.7  นายวรัญญู ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    3.8  นายญัฐกิตต์ิ สารสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๓.9  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.10 นางสาวนิชาภา รัตนถาวร ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 4. คณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน มีหน้าท่ี เยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นท่ีจริง ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรอกข้อมูลในระบบ และส่งสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ ประกอบด้วย 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
   4.1  นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
   4.2  นายภราดร   ไชยเขียว ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
   4.3  นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครู คศ.๑  กรรมการ 
   4.4  นางนฤมล   ทิพย์พินิจ      ครู คศ.๑  กรรมการ   
   4.5  นางสาวกรกมล   กุลทอง       ครู คศ.๑  กรรมการ  
   4.6  นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว      ครู คศ.๑  กรรมการ   
   4.7  นายณฐนน   ก๊งหวั่น  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   4.8  นางสาวปัทมา   ใจช่ืน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   4.9  นายเอกภพ   ไทยทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.10 นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.11 นางสาวมัสรีน่า   สะนิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.12 นางสาวนฤมล   บุญรอด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.13 นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา ครูผู้ช่วย   กรรมการ   



   4.14 นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.15 สิบเอกหญิง อนุสา   ส่งสุริน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4.16 นางสาวดวงกมล ทองหวาน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
          4.17 นายรัฐพงศ์   ช่วยชู  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 4.18 นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 4.19 นางยุพาพร   เกิดขุมทอง  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ  
 4.20 นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.21 นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.22 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ ครู คศ.๑  กรรมการ   
 4.23 นางสาวธัญญารัตน ์ จิตราภิรมย์ ครู คศ.๑  กรรมการ  
 4.24 นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.25 นางสาวรัชฎาพร   เอียดรอด ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 4.26 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.27 นายอัครพล   ศรีฟ้า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.28 นางสาวณัฐพัชร์   ส่งเสริม ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 4.29 นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 4.30 นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ ครู   กรรมการ   
 4.31 นายจตุพล   บุนนาค ครู   กรรมการ 
 4.32 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว        ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ      
 

          ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 4.33 นายวรัญญ ู ทองถึง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 4.34 นางสาวนวียา   ปักษิณ  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 4.35 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.36 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.37 นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.38 นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.39 นางสายฝน   ราศีงาม ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.40 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ.๑  กรรมการ  
 4.41 นางสาววันวิสาข์   สืบ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.42 นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์     ครู คศ.๑  กรรมการ      
 4.43 นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.44 นางสาวพรพิลาส   วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.45 นางสาวพรประภา   นิรัตน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ         



 4.46 นายสันติ   สีตะพงศ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.47 นางสาวอุษมา   แสงระว ี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.48 นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ      
  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 4.49 นายญัฐกิตต์ิ สารสุข  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 4.50 นายวศิน   ตุเกตุ  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 4.51 นายจงรักษ ์ บ ารุงวงศ์ ครู คศ.๒  กรรมการ 
 4.52 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู คศ.๒  กรรมการ 
 4.53 นายเดชศรี สุวิรัตน์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 4.54 นายจตุรงค์ ขุนปักษี ครู คศ.1  กรรมการ       
 4.55 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.1  กรรมการ      
 4.56 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 4.57 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.58 นายชวลิต กรัดภิรมย์ ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ           
   

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
 4.59 นายวรรณศักดิ ์ บุญชู  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 4.60 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 4.61 นายเจนณรงค์   พันทวี  ครู คศ.1  กรรมการ      
 4.62 นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน ครู คศ.1  กรรมการ              
 4.63 นายธิติสรรค์   สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.64 นางสาวนพวรรณ   แก้วโกสุม ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 4.65 นายยุทธิพงษ ์  สนธิกลับ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 4.66 นางสาวนฤมล   สาริขา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.67 นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ           
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

 4.68 นางอัญชรีย ์ มีแสง  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
 4.69 นายธิรพงษ์   คงด้วง  ครู คศ.1  กรรมการ      
 4.70 นางสาวปาลินี   เพชรทอง ครู คศ.1  กรรมการ      
 4.71 นางอัญวีณ์   หนูอุไร     ครู คศ.1  กรรมการ               
 4.72 นางสาวซูใบดะห์  มะดือเร๊ะ ครู คศ.1  กรรมการ  
 4.73 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู คศ.1  กรรมการ         
 4.74 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 4.75 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา ครูผู้ช่วย   กรรมการ   



 4.76 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 4.77 นางสาวพัชริณี   สมผล  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ           

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
อย่างแท้จริง 

 

ส่ัง ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


