
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่  184/2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
************************************* 

 

 เพ่ือให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2558  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ อาศัยอ านาจ ตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  27 (1 ) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงมอบหมายข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษาไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามห้องเรียนที่เป็นครูที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ประจ าปีการศึกษา 2558   ดังนี้ 
 

 1.   คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
1. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
3. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
4. นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 

5. นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 
 

ท าหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบายในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า 
2. อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน      

 

 2.   คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
3. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ 
4. นางนิตยา  มหาเปารยะ  รองประธานกรรมการ 

5. นายธานินทร์ รมยศิริไทย  รองประธานกรรมการ 
6. นางสมคิด  ลอยฟ้า   รองประธานกรรมการ 
7. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
8. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
9. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
10. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
11. นางสาวสิวลี     บุญวัฒน์   กรรมการ 
12. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการ 
13. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
14. นางดวงเดือน คงสุข   กรรมการ 

15. นางสาวจันทมาศ.../ 
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15. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
16. นางสาวศากุน เทียนทอง  กรรมการ 
17. นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
18. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
19. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการ 
20. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
21. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
22. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
23. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
24. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
25. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
26. นางจิราภรณ์ วราชุน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายมโนธรรม ทองมหา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
28. นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ท าหน้าที่  

1. จัดเตรียมเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. รวบรวมและสรุปข้อมูลในการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นของตนเอง น าเสนอ

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือสรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
  3.  คณะกรรมการ ที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน   ประกอบด้วย 

    

  ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  1   
ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 
ม.1/1 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร น.ส.พรพรรณ เจริญพิบูล 
ม.1/2 นายทองฉัตร ไรนุ่น นายถาวร แซ่อ้ึง 
ม.1/3 น.ส.อริสา บุตรดามา นางพัชรินทร์ จันทร์ประเสริฐ 
ม.1/4 นายกิตติคุณ จันทะโมคา น.ส.ศันสนีย ์ เหลืองประภาศิริ 
ม.1/5 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล น.ส.รัตนานุสรณ ์  ครองศักดิ์ 
ม.1/6 นายสุภวัชร ชาติการุณ นางสุวิมล ชุมสาย ณ อยุธยา 
ม.1/7 น.ส.อ าไพ พาโคกทม น.ส.นาถพร มูลจันทร์ 
ม.1/8 นายอุดม จิรกิตตยากร ว่าที ่ร.ต. อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ 
ม.1/9 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์   ตั้งโสภณ น.ส.นิ่มนวล เกตุจันทร์ 
ม.1/10 นางนฤมล   มุสิเกตุ นางธนวรรณ  โสดา 

 
 
 
 
 
 
 

          ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษา.../  
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 ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  2   
 ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 

ม.2/1 นายประชาธิป ใจกล้า นายธนวิทย์ วิกระยิน 
ม.2/2 น.ส.ณัฐณิชา บุญเกตุ น.ส.ธารทิพย์ เขินค า 
ม.2/3 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส.นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
ม.2/4 นายทรงพรต เชื้อภักดี นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 
ม.2/5 น.ส.จุฑารัตน์ อนันต์ น.ส.สภุาวด ี สอาดดิษฐ์ 
ม.2/6 น.ส.วิจิตรา รอดหยู นางกัลยา ม่วงมั่น 
ม.2/7 น.ส.ปณยา แพร่เจริญวัฒนา น.ส.จารุนิภา ภู่สวัสดิ ์
ม.2/8 น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา น.ส.ยุวด ี เสือใหญ่ 
ม.2/9 น.ส.ทิพรสย์ ระโหฐาน นายวสวัตต์ ขายของ 
ม.2/10 น.ส.อรทัย จันทรังษ ี น.ส.เมษา แสงตรง 

 
 
 
 

 

 ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  3   
ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 
ม.3/1 นางสมคิด ลอยฟ้า น.ส.เนาวรัตน ์ อินทวงษ์ 
ม.3/2 น.ส.สภุาพร     งาเฉลา นางพรทิพย์                   ปกินะโม 
ม.3/3 น.ส.นัดธิดา นวลศรี น.ส.พูนศร ี สร้อยเสน 
ม.3/4 นางปราณี วีระหงส์ นางมัณฑนา       เลิศเสรีพัฒนกุล 
ม.3/5 นายสมชาย คงเสน่ห์ น.ส.กชพร อารัชกุล 
ม.3/6 น.ส.ฮาดีหม๊ะ แวดะสง นายสุริวิพัฒน ์ ปะวะเค 

ม.3/7 น.ส.ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 
ม.3/8 นางจิราภรณ์ วราชุน น.ส.เจนจิรา            สรสวัสดิ ์
ม.3/9 นายเลิศชัย เกตุพิทยา นายอ านาจ สิงห์ทอง 
ม.3/10 น.ส.ปิยภัทร เรืองโรจน์ นายนิพนธ์           แสงทอง 

 

 ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  4     
ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 
ม.4/1 นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน์ 
ม.4/2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก น.ส.วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา 
ม.4/3 น.ส.อุบล บุญชู -  
ม.4/4 นางประชุมพร จันทรคีรี นายนวเรศ เสนคุ้ม 
ม.4/5 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล น.ส.ศศิธร นานไธสง 
ม.4/6 น.ส.ทารินทร์ นาคสร้อย -  
ม.4/7 น.ส.อรวรรณ เทียนธวัชกุล -  
ม.4/8 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ น.ส.ณัฐทชาพร โอทอง 
ม.4/9 นางเสวิกา เอ้ือพอพล น.ส.สวิลี                  บุญวัฒน์ 
ม.4/10 นางนิตยา มหาเปารยะ น.ส.ตวงศรณ์ องอาจ 
ม.4/11 นางยุพดี บุญบงการ นางณัฐนันท์ รัมมะเดช 

           
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษา.../  
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ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  5    

  

ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษา 1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 
ม.5/1 นายมโนธรรม            ทองมหา น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ 
ม.5/2 นายเรวัตต์ นกสว่าง -  
ม.5/3 น.ส.มนัสภรณ์           แก้วตา -  
ม.5/4 นางอุทัยวรรณ งามเอก น.ส.อารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
ม.5/5 น.ส.วภิาดา คล้ายนิ่ม -  
ม.5/6 น.ส.สตรีรัตน ์ เจนนพกาญจน์ นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ 
ม.5/7 นายสิริชัย โชติกมณิย์ น.ส.นาตยา นะวะมะวัฒน์ 
ม.5/8 นางดวงเดือน คงสุข นายวิรัตน์               เปลี่ยมไธสง 
ม.5/9 นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา น.ส.มุกระวี สุยะระ 
ม.5/10 นายเลอพงศ์ จันสีนาก นายธนวภัทร ์ สุนทรสวัสดิ ์
ม.5/11 นางมาลิน   จันทร์แสง นายปรมินทร์ เสมอภพ 

   

 ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  6     
ระดับชั้น   รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  1 รายช่ือครูที่ปรึกษาคนที่  2 
ม.6/1 น.ส.ศากุน เทียนทอง -  
ม.6/2 นายธานินทร์ รมยศิริไทย น.ส.สิริรัตน ์ รักพงษ์ 
ม.6/3 นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ -  
ม.6/4 น.ส.พราว พาหอม -  

ม.6/5 น.ส.จันทมาศ บัวจันทร์ นางวาสนา ไชยยงยศ 
ม.6/6 น.ส.แรกรัก บุญอยู่ -  
ม.6/7 น.ส.ชญาน ี วจนะศิริ น.ส.ยุร ี ปิยะตันติ 
ม.6/8 น.ส.วชิุตา อินไผ่ -  
ม.6/9 น.ส.จัตตารีย ์ เดชเจริญ น.ส.ปฏิมา อัมพะเสวต 
ม.6/10 นายเกตุ โพธิ์น้อย น.ส.ธนกานต ์ สีใหม่ 
ม.6/11 นางทัศนารี อ่อนสุข นางศิริลักษณ์ ประจ าแท่น 

    

ท าหน้าที่ 
1. ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่ปรึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลให้หัวหน้าระดับชั้น และ

น าเสนอฝ่ายบริหารทราบ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
  4.1  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธาน 

4.2  นางนฤมล   มุสิเกตุ   กรรมการ 
  4.3  นางวันทนา   แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
  4.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ท าหน้าที่.../ 
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หน้าที่ 

1. เบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  และสรุปรายรับ – รายจ่ายเสนอโรงเรียน    
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการประเมินผล   ประกอบด้วย 
 5.1  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
  5.2  นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์  กรรมการ 
  5.3  นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
  5.4  นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
  5.5  นางพรทิพย ์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ท าหน้าที่ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน  และสรุปการจัดกิจกรรม เสนอโรงเรียน   
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

สั่ง   ณ   วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
                          (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก ) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 
 
 


