
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๐๐๕ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

ตำมนโยบำยของส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
******************************** 

                  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
และคัดเลือกระดับละ ๑ คน เพื่อรับการเยี่ยมบ้านโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา ในวันอังคาร
ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐  วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
สภาพชีวิตจริงที่บ้าน และน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาใช้ในการคัดกรองโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ
 นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    
 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
 นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
 น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
   น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการด าเนินงาน   ก าหนดบุคคลรบัผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ  
 ๒. แก้ไขปัญหา   ให้ค าแนะน า  และติดตามการด าเนินงานจนส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 



(๒) 

๓. คณะกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ 

หัวหน้าระดบั นายสุชาติ     รัตนเมธากรู รองหัวหน้าระดับ  นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 

หัวหน้าระดบั นางชนิสรางค์      ปรากฏช่ือ รองหัวหน้าระดับ  น.ส.กวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์ 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 

หัวหน้าระดบั นายไพโรจน์         อินต๊ะภา รองหัวหน้าระดับ  น.ส.กลุยา            บูรพางกูร 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 

หัวหน้าระดบั น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ รองหัวหน้าระดับ  นายเสถียร          บุญมหาสิทธ์ิ 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 

หัวหน้าระดบั นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน รองหัวหน้าระดับ  น.ส.ชลิตา            บุญรักษา 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 

หัวหน้าระดบั นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ รองหัวหน้าระดับ  นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์ 
คุณครูที่ปรกึษาทุกหอ้งเรียน กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑. ด าเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ส าเรจ็เรียบรอ้ยตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. คัดเลือกตัวแทนระดับช้ันละ ๑ คน 
 ๓. ประสานนัดหมายเข้าเยี่ยมบ้านกบัผูป้กครองใหเ้รียบรอ้ยตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 ๔. จัดเตรียมของเยี่ยมบ้านนกัเรียนและมอบทุนการศึกษา 

๔. คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ห้องเรียน ๒๒๑ 
   นายสุชาติ รัตนเมธากรู ประธานกรรมการ 

ม.๑/๑ น.ส.อญัชิสา        เหมทานนท ์ - 
ม.๑/๒ น.ส.รัตยา          ร่างกายดี นางล าพอง          พูลเพิ่ม 
ม.๑/๓ น.ส.อินทิรา        จั่นโต นางพัชรี             ระมาตร์ 
ม.๑/๔ น.ส.พนิดา          ยอดรัก นางวราภรณ์        สัตยมาภากร 
ม.๑/๕ น.ส.เมทิตา         ชัยมา  นายสุวิท             ปิ่นอมร 
ม.๑/๖ น.ส.จันทรา       ตระกูลเศรษฐสิริ ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง 
ม.๑/๗ น.ส.จีระภา         ชินภักดี นายสุชาติ            รัตนเมธากูร 
ม.๑/๘ น.ส.ปรัชญา        การรักษา นางนวรัตน์           นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๙ นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี น.ส.จีราพร           เฉลิมพันธ์ 

ม.๑/๑๐ นายเศรษฐโสรช    ช่ืนอารมย์ น.ส.เกวลี             เงินศรีสุข 
ม.๑/๑๑ น.ส.พรทิพย์        นาคเกิด น.ส.ภัทรนุช          ค าดี 

   นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



(๓) 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ ห้องเรียน ๒๒๒ 
นางชนิสรางค์      ปรากฏช่ือ ประธานกรรมการ 

ม.๒/๑ น.ส.กวินวัณณ์       กาฬดิษฐ์ - 
ม.๒/๒ น.ส.ภานุมาศ         ชาติทองแดง น.ส.ฝนทอง          ศิริพงษ์ 
ม.๒/๓ น.ส.มณทพิย์         เจริญรอด น.ส.วทันยา          ใจนันตา 
ม.๒/๔ น.ส.วิลัยภรณ์         ปิยะวงค์ นายสมจิตร์          แพทย์รัตน์ 
ม.๒/๕ นายรัชกฤต           ภูธนคณาวุฒิ น.ส.วณิชชา          เอนกวิชวิทยา 
ม.๒/๖ น.ส.จิตรลดา          อินทรขุนทศ น.ส.ธัญญา           สติภา 
ม.๒/๗ น.ส.พทิธิดา           ปราโมทย ์ น.ส.ทพิย์จันทร์       หงษา 
ม.๒/๘ น.ส.สุทธิดา           แซ่หล่อ น.ส.วนิดา            ตนภู 
ม.๒/๙ นายสุริยา             ทรัพย์เฮง นายศุภกิจ           หนองหัวลิง 

ม.๒/๑๐ น.ส.รุ่งตะวัน          ทาโสต น.ส.พรวลี         สุขสะอาด 
ม.๒/๑๑ น.ส.อมรรัตน์ มะลงิาม  นางชนิสรางค์       ปรากฏช่ือ 

   น.ส.กวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ ห้องเรียน ๒๒๓ 

นายไพโรจน์         อินต๊ะภา ประธานกรรมการ 
ม.๓/๑ น.ส.อนุศรา          บุญหลิม - 
ม.๓/๒ น.ส.กลุยา            บูรพางกูร นายจักรกฤษณ์      ชัยปราโมทย ์
ม.๓/๓ น.ส.ทพิวรรณ       โล่กิตติธรกุล นายณรงค์            หนูนารี 
ม.๓/๔ น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง - 
ม.๓/๕ นายสมพร           โพธ์ิศรี - 
ม.๓/๖ นางสุมิตรา          สุวรรณธาดา นางจุฑามาศ        วานิชชัง 
ม.๓/๗ น.ส.เยาวรัตนา      พรรษา น.ส.วิไลพรรณ       คงดี 
ม.๓/๘ นายไพโรจน์         อินต๊ะภา นางกุณฑลี          เจษฎาวัลย์ 
ม.๓/๙ นายเพชร            สาระจันทร ์ น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ 
ม.๓/๑๐ นายภาคภูมิ         แก้วเย็น ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์
ม.๓/๑๑ น.ส.สุภิดา           โลเกษ นางธนภร          เนตรสว่าง 

น.ส.กลุยา            บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ ห้องเรียน ๒๓๑ 

น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 
ม.๔/๑ น.ส.ฌัชชา      ปัญญาเมา น.ส.ศิรพิร    โกมารกลุ 
ม.๔/๒ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ น.ส.ปทุม     โศภาคนี 
ม.๔/๓ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ 



                                     (๔)  
ม.๔/๔ น.ส.ศิราภร     นาบุญ นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย 
ม.๔/๕ น.ส.นงพร      จู่พิชญ์ นายเสถียร     บุญมหาสิทธ์ิ 
ม.๔/๖ นางทัศนีย์      วงค์เขียว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
ม.๔/๗ นายวุฒิพงษ์    แสนรังค์ น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ 
ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร ์ น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 

   นายเสถียร        บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ ห้องเรียน ๒๓๒ 

นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน ประธานกรรมการ 
ม.๕/๑ น.ส.จุฑารัตน์           เกาะหวาย นางสุภาพร   จันทร์กิตติคุณ 
ม.๕/๒ น.ส.ชลิตา              บุญรักษา นายสุเนตร     ศรีใหญ ่
ม.๕/๓ น.ส.อรวรรยา          ภาคค า นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 
ม.๕/๔ น.ส.เมธาวี              สุขเจริญ นายปวิตร      สมนึก 
ม.๕/๕ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์ น.ส.เสาวนีย์   จิระสทุธ์ิตระกลู 
ม.๕/๖ ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย นางเกษรา     ก้องศักดิ์ศร ี
ม.๕/๗ น.ส.ภัทรนันท์          แดนวงศ์ นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล 
ม.๕/๘ น.ส.มวารี               ใจชูพันธ์ น.ส.จิรา         จั่นเล็ก 
ม.๕/๙ นางบุญเยี่ยม           พิทักษ์วงศ์ - 

   น.ส.ชลิตา            บุญรักษา กรรมการและเลขานุการ 
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ ห้องเรียน ๒๓๓ 

นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ ประธานกรรมการ 
ม.๖/๑ น.ส.วราลี           สินธุวา น.ส.มลิวรรณ     ไชยรักษ์ 
ม.๖/๒ น.ส.ศศิธร          เมืองมูล น.ส.นลินพร       สมสมัย 
ม.๖/๓ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงค์ค าจันทร ์ นายพิราม         ภูมิวิชิต 
ม.๖/๔ นายทินกร         พานจันทร์ น.ส.อญัชนา       แซ่จิว 
ม.๖/๕ นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์ นายสมุฎฎ์ิ        ภาษาดี 
ม.๖/๖ น.ส.อุษา           นะแน่งน้อย นางโสภา          พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ม.๖/๗ น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว น.ส.มยรุี           มิ่งมงคล 
ม.๖/๘ น.ส.กมลรัตน์      ตระกูลสถิตย์มั่น น.ส.นฤมล       รับส่ง 
ม.๖/๙ นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ - 

นายสาธิต          แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. หัวหน้าระดบัท าหน้าที่ประธานประชุมร่วมกับครทูี่ปรึกษา เวลา ๑๕.๓๐ น. ตามห้องทีก่ าหนด 

เพื่อเสนอช่ือนักเรียนเข้ารบัการคัดเลือก 
 ๒. สรุปรายงานผลการคัดเลือกต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 ๓. ครูที่ปรึกษาห้องที่ได้รบัการคัดเลอืก นัดหมายกับผูป้กครองไปเยี่ยมบ้านในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๔. หัวหน้าระดบัและครูทีป่รึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกบัฝ่ายบรหิาร 
 



(๕) 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมทุนกำรศึกษำและของท่ีระลึก 
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข ประธานกรรมการ 

น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าบันทึกขออนมุัติเบิกเงินทุนธารน้ าใจจากครูสู่ศิษย ์
 ๒. เตรียมของที่ระลกึที่จะน าไปมอบแก่ครอบครัวที่ได้รบัการคัดเลอืก 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
                      นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ 
    นายปวิตร สมนึก  รองประธานกรรมการ  
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ          นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง  กรรมการและเลขานุการ 
   นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพน่ิง ภาพกิจกรรมการคัดเลือกทัง้ ๖ ระดับช้ัน ตามห้องที่ก าหนด และบันทกึภาพกิจกรรม 

คณะคณะผู้บรหิารเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๒. ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียนทางหน้าเว็บของโรงเรียน 
 ๓. จัดท าไวนิลส าหรบัประชาสัมพันธ์ข้างรถโรงเรียนและไวนิลมอบทุนการศึกษา 
     ๓.๑ ไวนิลส าหรับประชาสัมพันธ์ข้างรถโรงเรียน ด้านประตูผู้โดยสารขนาด ๖๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร 
  จ านวน ๒ ผนื ด้านหน้า - หลังรถ ขนาด ๖๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ ผืน 
  ด้านข้างคนขับ ขนาด ๑๒๐ x ๒๖๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ ผืน 
    
 
     
 
 
      ๓.๒ ไวนิลส าหรับถ่ายภาพมอบทุนการศึกษา ขนาด ๖๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร จ านวน ๑ แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
ครั้งท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  

โดยคณะผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
ครั้งท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  

และมอบทุนกำรศึกษำทุนละ ๒,๐๐๐ บำท 
โดยคณะผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 



(๖) 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 

น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. ประเมินความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
 ๒. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    สั่ง   ณ   วันที่   ๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                 
 

                                ( นายสมพร   สังวาระ ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


