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ค ำสั่งโรงเรียนตะโหมด 
  ที่  167/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ภำคเรียนที่ 1/25๖๕ 
------------------------------------------------- 

                    ด้วยโรงเรียนตะโหมด  มีนโยบายจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/256๕ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พูดคุยถึงข้อมูลทั่วไป สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 การติดตามการเรียนของนักเรียน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  พฤติกรรมของนักเรียน รวมถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยก าหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/256๕ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-๖ ระหว่างวันที่  3 มิถุนายน  ๒๕๖5  ถึง วันที่ 5  มิถุนายน ๒๕๖5 และรายงานผลการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในวันที่  20 มิถุนายน ๒๕๖5 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙
(๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖    และมาตรา  ๒๗(๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 
                   ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
                 ๑.๑ นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ       ผู้อ านวยการโรงเรียน                             ประธานคณะกรรมการ 
                 ๑.2 นางสกุลตา  ณ พัทลุง   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     รองประธานคณะกรรมการ
        ๑.3 นางดวงแข  กาวชู               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                  กรรมการ 
                       และกลุ่มบริหารงานบุคคล      
       ๑.4 นางวิไลลักษณ์  เมืองสง        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                             กรรมการ             
       1.5 นายสุรศักดิ์ สุขทอง       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป         กรรมการ     
       ๑.6 นางพัชรี  ลักษณะคชา         หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   กรรมการ 
       ๑.7 นายสนิท  สวุรรณขาว         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                  กรรมการ 
                ๑.8 นางประทีป สุขสวัสดิ์           หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล                                      กรรมการ   
                ๑.9 นางชนิสรา  พยัคพันธ์          หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                    กรรมการ 
                ๑.10 นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง       หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน           กรรมการและเลขานุการ 
     1.11 นายจิรวัฒน์ ตุลยนษิก์    หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                 ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  จัดท าเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน เยี่ยมบ้านนักเรียน  และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 
                2.1 นางสกุลตา  ณ พัทลุง   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       ประธานคณะกรรมการ 
                ๒.2  นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน            รองประธานคณะกรรมการ 
     2.3 นายธนรัฐ  เกื้อหนุน                                กรรมการ 
       2.4 นางสาวอภิญญา  สงนุ้ย                               กรรมการ 
     2.5 นายอภิชาติ คงเปีย           กรรมการ 
     2.6 นางกัลยา  บุญรอด                  กรรมการ 
     2.7 นายอรรถพล ชูท้วม           กรรมการ 
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     2.8 นางสาวศศิประภา  ไชยวงศ์          กรรมการ 
     2.9 นายสัญญา  แก้วสม           กรรมการ 
     2.10 นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว          กรรมการ 
     2.11 นายสนั่น อันทเกตุ                     กรรมการ 
     2.12 นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย                                              กรรมการ 
     2.13 นางสาวพัชรพร ขุนแทน          กรรมการ 
     2.14 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์          กรรมการ 
     2.15 นายเกรียงไกร หนูนุ่ม           กรรมการ 
     2.16 นายศรัณยู สุภารัตน์           กรรมการ
     2.17 ครูที่ปรึกษาทุกคน           กรรมการ 
       2.18 นายจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์             กรรมการและเลขานุการ 
                ๒.19 นางสาวนฤมล แซ่ซึ่ง                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
        
                ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  มีหน้าที่พบปะผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เพ่ือพูดคุยถึงข้อมูล
ทั่วไป สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การติดตามการเรียนของนักเรียน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
พฤติกรรมของนักเรียน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความช่วยเหลือต่าง ๆ  และรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน   
ประกอบด้วย      

๓.๑ คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น  ม.๑   ประกอบด้วย  
ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม

ที ่
ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.1.๑ นายธนรัฐ  เกื้อหนุน                         หัวหน้างานระดับชั้น ม.1 
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขที่ค่ีกลุ่ม ที่ ๑ 

๓.1.๒ นายศรัณยู  ทองรุด   รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.1  
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขที่คู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.1.๓ นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง  ม.1/๑ ๑ กรรมการ  
๓.1.๔ นางสาวอภิญญา  สงนุย้                      ม.1/๑ ๒ กรรมการ  
๓.1.๕ นายธนรัฐ  เกือ้หนุน ม.1/๒ ๑ กรรมการ  
๓.1.๖ นางสาวสุชาดา  คงทอง       ม.1/๒ ๒ กรรมการ  
๓.1.๗ นางวันเพ็ญ  วังชว่ย ม.1/๓ ๑ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.1.๘ นางชอ้อน  อภัยจิตต์ ม.1/๓ ๒ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.1.๙ นางอรสา  ชูรักษ์ ม.1/๔ ๑ กรรมการ  
๓.1.๑๐ นางสาววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์  ม.1/๔ ๒ กรรมการ  
๓.1.๑๑ นางสาวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ ม.1/๕ ๑ กรรมการ  
๓.1.๑๒ นางสาววานิต้า  ข านุรักษ์           ม.1/๕ ๒ กรรมการ  
๓.1.๑๓ นางอารีย์  ทองเพ็ง ม.1/๖ ๑ กรรมการ  
3.1.๑๔ นางสาววนัฏฐา นิลยรัตน์ ม.1/๖ ๒ กรรมการ  
๓.1.๑๕ นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร ์ ม.1/๗ ๑ กรรมการ  
๓.1.๑๖ นายสุธน  ประดับศรี     ม.1/๗ ๒ กรรมการ  
๓.1.๑๗ นางวรรณี  ด้วงเอียด ม.1/๘ ๑ กรรมการ  
๓.1.๑๘ นางสาวนฤมล แซ่ซึ่ง ม.1/๘ ๒ กรรมการ  



~ 3 ~ 
 

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.1.๑๙ นายเอกชัย  ไพช านาญ ม.1/๙ ๑ กรรมการ  
๓.1.๒๐ นายสถาบัน  บุญเรือง  ม.1/๙ ๒ กรรมการ  
๓.1.๒๑ นายศรัณยู  ทองรุด ม.1/๑๐ ๑ กรรมการ  
๓.1.๒๒ นางอรวิดา  ช านาญราช  ม.1/๑๐ ๒ กรรมการ  
๓.1.๒๓ นางสาวอภิญญา  สงนุ้ย                        กรรมการและเลขานุการ

ระดบัชั้น ม.1 
 

 

๓.๒ คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.๒   ประกอบด้วย 

     

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

3.2.1 นายอภิชาติ คงเปีย   หัวหน้างานระดับชั้น ม.2
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

3.2.2 นายมู่ห่ าหมัด หีมเขียว   รองหวัหน้างานระดับชั้น ม.2 
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.2.๓ นางอรวรรณ  นกหมุด   ม.2/๑ ๑ กรรมการ  
๓.2.๔ นายยอดสุวิทย์  วัตรคล้าย     ม.2/๑ ๒ กรรมการ  
๓.2.๕ นางจิรัฐิติกาล   สุทธิกุล        ม.2/๒ ๑ กรรมการ  
๓.2.๖ นางสาวพัชรพร  ขุนแทน ม.2/๒ ๒ กรรมการ  
๓.2.๗ นางชนสิรา  พยัคพันธ์       ม.2/๓ ๑ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.2.๘ นางสภุัทรา  แมนยี              ม.2/๓ ๒ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.2.๙ นางพรทิพย์  อินทรชุมนุม         ม.2/๔ ๑ กรรมการ  
๓.2.๑๐ นางสาวสุนิษา  รัตนะ   ม.2/๔ ๒ กรรมการ  
๓.2.๑๑ นางนภาวรรณ แก้วทอง ม.2/๕ ๑ กรรมการ  
๓.2.๑๒ นายศรัณยู สุภารัตน์ ม.2/๕ ๒ กรรมการ  
๓.2.๑๓ นางสาวผิวพรรณ  วสีุวรรณ      ม.2/๖ ๑ กรรมการ  
๓.2.๑๔ นายอภิชาติ   คงเปีย   ม.2/๖ ๒ กรรมการ     
๓.2.๑๕ นางสังวาลย์   ทองปี้    ม.2/๗ ๑ กรรมการ  
๓.2.๑๖ นายมูห่่ าหมัด  หีมเขียว ม.2/๗ ๒ กรรมการ  
๓.2.๑๗ นายกฤษฎิ์  เขียวจีน   ม.2/๘ ๑ กรรมการ  
๓.2.๑๘ นางสาวศุภลัคน์  รัตนบุรี           ม.2/๘ ๒ กรรมการ  
๓.2.๑๙ นางกัลยา  บุญรอด    ม.2/๙ ๑ กรรมการ  
๓.2.๒๐ นายจิรวัฒน์  ตุลยนษิก์ ม.2/๙ ๒ กรรมการ  
3.2.21 นางยุพา  เพชรรัตน์   ม.2/10 1 กรรมการ  
3.2.22 นางสาวกุลณัฐ  ชุมประยูร ม.2/10 2 กรรมการ  
๓.2.๒๑ นางกัลยา  บุญรอด           กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.2 
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 ๓.3 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.3   ประกอบด้วย  

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.3.๑  นายอรรถพล  ชูท้วม      หัวหน้างานระดับชั้น ม.3
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

๓.3.๒  นางสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง     รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.3 
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.3.๓   นางรัตนพร  พงศ์ชะนะ     ม.3/๑ ๑ กรรมการ  

๓.3.๔   นายศรัณย์  ยาชะรัด   ม.3/๑ ๒ กรรมการ  
๓.3.๕  นางสาวโรยทราย เกียรติเดช       ม.3/๒ ๑ กรรมการ  
๓.3.๖  นางศศิธร ชนะสิทธิ์ ม.3/๒ ๒ กรรมการ  
๓.3.๗  นางสาวสุพร  อิสโม               ม.3/๓ ๑ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.3.๘  นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ ม.3/๓ ๒ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.3.๙  นางสาวศศิประภา  ไชยวงศ์   ม.3/๔ ๑ กรรมการ  
๓.3.๑๐ นางประทีป  สุขสวัสดิ์            ม.3/๔ ๒ กรรมการ  
๓.3.๑๑ นางนัยนา  หมื่นห่อ     ม.3/๕ ๑ กรรมการ  
๓.3.๑๒ นางสุรีรัตน์  โพธิ์ทอง   ม.3/๕ ๒ กรรมการ  
๓.3.๑๓ นายเอกอนันต์  มงคล   ม.3/๖ ๑ กรรมการ  
๓.3.๑๔ นายนฤเบศ  ด าพร้อม        ม.3/๖ ๒ กรรมการ  
๓.3.๑๕ นางเอมอร  สุวรรณขาว    ม.3/๗ ๑ กรรมการ  
๓.3.๑๖ นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์            ม.3/๗ ๒ กรรมการ  
๓.3.๑๗ นายอรรถพล  ชูทว้ม    ม.3/๘ ๑ กรรมการ  
๓.3.๑๘ นางกันธมล   เพชรคง   ม.3/๘ ๒ กรรมการ  
๓.3.๑๙ นางสาวสาธิยา สวุรรณรัตน์ ม.3/๙ ๑ กรรมการ  
๓.3.๒๐ นางสาวสุธัญญา  ข านุ้ย     ม.3/๙ ๒ กรรมการ  
๓.3.๒๑ นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์   ม.3/๑๐ ๑ กรรมการ  
๓.3.๒๒ นางกัลยาณี  อุทัยทัศน์ ม.3/๑๐ ๒ กรรมการ  
๓.3.๒๓ นางสาวศศิประภา  ไชยวงศ์    กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.3 
 

 

๓.4 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.4   ประกอบด้วย  
 

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.4.๑ นายสัญญา  แก้วสม   หัวหน้างานระดับชั้น ม.4 
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรยีนเลขท่ีคี่กลุ่มท่ี ๑ 

๓.4.๒ นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม   รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.4 
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่มท่ี ๒ 

๓.4.๓ นายสัญญา  แก้วสม ม.4/๑ ๑ กรรมการ  
๓.4.๔ นางสาวบุญยา  หอยสกุล ม.4/๑ ๒ กรรมการ  
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ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.4.๕ นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา ม.4/๒ ๑ กรรมการ  
๓.4.๖ นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว ม.4/๒ ๒ กรรมการ  
๓.4.๗ นางสาวจุฑาพร  แสงเกื้อหนุน                                                  ม.4/๓ ๑ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.4.๘ นางสาวสุมาลี วิจารณ์ ม.4/๓ ๒ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.4.๙ นางสาวเกศสุภางค์ คีรี ม.4/๔ ๑ กรรมการ  
๓.4.๑๐ นางสาวศรัญญา  นิลรัตน์     ม.4/๔ ๒ กรรมการ  
๓.4.๑๑ นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์ ม.4/๕ ๑ กรรมการ  
๓.4.๑๒ นางธนิตา  กิ้มเส้ง  ม.4/๕ ๒ กรรมการ  
๓.4.๑๓ นางเพ็ญแข  ชูสง่า ม.4/๖ ๑ กรรมการ  
๓.4.๑๔ นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม ม.4/๖ ๒ กรรมการ  
๓.4.๑๕ นางสุไหวเหราะ สันหรีม ม.4/๗ ๑,๒ กรรมการ  
๓.4.๑๖ นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว   กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.4   
 

 

๓.5 คณะกรรมกำรงำนระดับชั้น ม.5   ประกอบด้วย  
 

ชื่อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.5.๑ นายสนั่น อันทเกต ุ             หัวหน้างานระดับชั้น ม.5
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่ม ที่ ๑ 

๓.5.๒ นายมุกตาด สาเหล็ม   รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.5 
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่ม ที่ ๒ 

๓.5.๓ นายศักดิ์เจริญ ประค าศรี ม.5/๑ ๑ กรรมการ  
๓.5.๔ นางสาวสุชาดา  ด้วงชว่ย     ม.5/๑ ๒ กรรมการ  
๓.5.๕ นางสภุาพร  ก้อนเรือง   ม.5/๒ ๑ กรรมการ  
๓.5.๖ นายเสน่ห ์ พรหมแก้ว ม.5/๒ ๒ กรรมการ  
๓.5.๗ นางพัชรี  ลักษณะคชา   ม.5/๓ ๑ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.5.๘  นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว                      ม.5/๓ ๒ กรรมการ  นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.5.๙ นางศิริพร  สุขนุ้ย                 ม.5/๔ ๑ กรรมการ  
๓.5.๑๐ นายสนั่น อันทเกต ุ  ม.5/๔ ๒ กรรมการ  
๓.5.๑๑ นายศักการิยา  นกหมุด           ม.5/๕ ๑ กรรมการ  
๓.5.๑๒ นายมุกตาด สาเหล็ม ม.5/๕ ๒ กรรมการ  
๓.5.๑๓ นายสนิท  สุวรรณขาว ม.5/๖ ๑ กรรมการ  
๓.5.๑๔ นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง ม.5/๖ ๒ กรรมการ  
๓.5.๑๕ นางสาวสุชาดา  ด้วงช่วย                                          กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.5 
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๓.6 คณะกรรมกำรงำนระดับช้ัน ม.6   ประกอบดว้ย  
 

    อ -  สกุลครูที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น กลุ่ม
ที ่

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๓.6.๑ นายไพเราะ  ก้อนเรือง                                หัวหน้างานระดับชั้น ม.6
ประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคี่กลุ่มท่ี ๑ 

๓.6.๒ นางสาวทิพวรรณ ยกรัง             รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.6 
รองประธานคณะกรรมการ 

นักเรียนเลขท่ีคู่กลุ่มท่ี ๒ 

๓.6.๓ นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ ม.6/๑ ๑ กรรมการ  
๓.6.๔ นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี  ม.6/๑ ๒ กรรมการ  
๓.6.๕ นางมณฑิตา  สังขรัตน์   ม.6/๒ ๑ กรรมการ  
๓.6.๖ นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง ม.6/๒ ๒ กรรมการ  
๓.6.๗ นางสาวฐิติรัตน์   เจรญิตา   ม.6/๓ ๑ กรรมการ นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.6.๘ นายสราวุฒิ ลักษณะคชา ม.6/๓ ๒ กรรมการ นักเรียนห้องเรียนSMTE 
๓.6.๙ นายอุรชาติ  หนูนุ่น ม.6/๔ ๑ กรรมการ  
๓.6.๑๐ นายไพเราะ  ก้อนเรือง   ม.6/๔ ๒ กรรมการ  
๓.6.๑๑ นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู ม.6/๕ ๑ กรรมการ  
๓.6.๑๒ นางสาวอารยา เส็นติหย๊ะ ม.6/๕ ๒ กรรมการ  
๓.6.๑๓ นางสาวอาภรณ์  ชูมี   ม.6/๖ ๑ กรรมการ  
๓.6.๑๔ นางอาฉะ  เหล็มปาน    ม.6/๖ ๒ กรรมการ  
๓.6.๑๕ นางสาวฐิติรัตน์  เจรญิตา     กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.6  
 

          ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่ายานพาหนะในการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย 

   4.1 นางดวงแข  กาวชู           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         ประธานคณะกรรมการ 
          และกลุ่มบริหารงานบุคคล      
    4.2  นางชนิสรา  พยัคพันธ์      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      รองประธานคณะกรรมการ 
    4.3 นางสาวศศิประภา ไชยวงศ์         กรรมการ 
              4.4  นางสาวสาธยิา  สุวรรณรัตน์                                                       กรรมการ 
     4.5 นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง        กรรมการ 
     4.6 นางสังวาลย์  ทองปี้                                     กรรมการและเลขานุการ 
 

         5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่จัดท าแบบประเมินผล และจัดท ารายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
จ านวน  3  เล่ม  ประกอบด้วย 
              5.๑ นายจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์                                                   ประธานคณะกรรมการ 
              5.๒ นางสาวพัชรพร  ขุนแทน                             กรรมการ       
              5.๓ นายเกรยีงไกร  หนูนุ่ม                                                          กรรมการ 
    5.4 นางสาวนฤมล แซ่ซ่ึง                      กรรมการและเลขานุการ 
              5.5 นางสาวศรญัญา นิลรัตน์                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
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     ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของทางราชการต่อไป 
               สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
                                                                                   

                  
                                                              (นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 

 
 
 

 
 
 
 


