
     
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที ่ 269/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564 
 

 

  ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  เพ่ือดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไขบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพ่ือการคัดกรองนักเรียน
ยากจน  และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียน  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ           
การแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้   
 

ในการนี้  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการเยี่ยมบ้าน  เพ่ือการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2564  เป็นการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์  เพ่ือความปลอดภัยของครูและ
นักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์ และนำส่งข้อมูลดังกล่ าว             
ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะ 
ทำงานตามนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องการ บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้าง ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  (Project  Administration Committee) 
ประกอบด้วย  
 

   1.  นายนิติกรณ ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
   2.  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  กรรมการ 
   3.  นางวรรณพัทร ซื่อตรง   กรรมการ 
   4.  นายจารุพงษ ์ กล่อมจิตต์  กรรมการ 
   5.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการ 
   6.  นายไพโรจน์  บุญช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

7.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.  อำนวยการและดำเนินการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.  ให้คำปรึกษาหารือ  ให้ข้อเสนอแนะ  ประสานงานและอำนวยความ 

สะดวกในการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย  และกำกับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
    

  2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและประสานงาน  (Operations and Coordinating 
Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
3. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
4. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
5. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  กรรมการ 
6. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
7. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  กรรมการ 
10. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
11. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  กรรมการ 
12. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่   กรรมการ 
13. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
14. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
15. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  กรรมการ 
16. นายอธิษสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
17. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
18. นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
19. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
20. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการ 
21. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน   
2. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประสานงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามวัน และเวลาที่กำหนด 
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3.  คณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียนรูปแบบออนไลน์  
(The committee conducts online home and dormitory visit)  ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 

1. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  รองประธานกรรมการ 
3. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   กรรมการ 
5. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
6. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
7. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
8. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น   กรรมการ 
9. นายนที  หนูทวน   กรรมการ 
10. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
11. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   กรรมการ 
12. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 
13. นายสิรวัชร  นุกุลธรรม  กรรมการ 
14. นางทัศนีย์  ม่วงน้อย   กรรมการ 
15. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศีล  กรรมการ 
16. นางสาวปรียานุช บัวผัน   กรรมการ 
17. นายไพโรจน์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
18. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  กรรมการ 
19. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร  กรรมการ 
20. นายเดชา  เดชะคำภู  กรรมการ 
21. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
22. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
23. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
24. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
25. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
26. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
27. นางสาววรรณฤดี ปานดำ   กรรมการและเลขานุการ  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

1. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  รองประธานกรรมการ 
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3. นางเครือวัลย์  ประสานชีพ  กรรมการ 
4. นายภัทรดนัย  มณี   กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการ 
6. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   กรรมการ 
7. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  กรรมการ 
8. นางสาวพรกมล ช้างเผือก  กรรมการ 
9. นางบังอร  ลิ้มทองคำ  กรรมการ 
10. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
11. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
12. นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  กรรมการ 
13. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
14. นางสาวรัชฎาภรณ ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
15. นายสมชาย  โรจน์ประเสริฐสุด  กรรมการ 
16. นางสาวสุมนทรา ใจด ี   กรรมการ  
17. นางสาวพิจักษณานี ตุนา   กรรมการ 
18. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  กิติชัยชาญ  กรรมการ 
20. นางนันท์ณภัส กันพงษ์   กรรมการ 
21. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
22. นางจุรีย์  พัฒผล   กรรมการ 
23. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  กรรมการ 
24. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

1. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   ประธานกรรมการ  
2. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
4. นายอำนาจ  ปุง้โพธิ์   กรรมการ 
5. นางสาวปรัชญาวล ี มาลัยนาค  กรรมการ 
6. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์  กรรมการ 
7. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  กรรมการ 
8. นางสาวรวินทร์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
9. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
10. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการ 
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11. นางสมจินตนา เหมือนเอ่ียม  กรรมการ 
12. นายครรชิต  น้ำใจดี   กรรมการ 
13. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการ 
14. นายรณกฤต  เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
15. นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ  กรรมการ 
16. นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
17. นายรัฐปรัชญ์  โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการ 
18. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
19. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  กรรมการ 
20. นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม  กรรมการ 
21. นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  กรรมการ 
22. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  กรรมการ 
23. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  กรรมการ 
24. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

1. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
4. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  กรรมการ 
5. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์  กรรมการ 
6. นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการ 
7. นายพินัย  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
8. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กรรมการ 
9. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
11. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  กรรมการ 
12. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
13. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
14. นายปัถย์สรัล กระธน   กรรมการ 
15. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
16. นายปิติภูม ิ  น้ำแก้ว   กรรมการ 
17. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
18. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่   กรรมการ 
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19. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
20. นางสาวมนิษา ยอดเกตุ   กรรมการ 
21. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  กรรมการ 
22. นางสาวมยุเรศ เป็นมูล   กรรมการ 
23. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
 

1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  ประธานกรรมการ 
2. นายพิเชษฐ  ผาสุข   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการ 
4. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  กรรมการ 
5. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
6. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
7. นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
8. นางอรุณี  สะอาดดี   กรรมการ 
9. นายชัยวัฒน ์ ทองสุกใส  กรรมการ 
10. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
11. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
12. นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม  กรรมการ 
13. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง   กรรมการ 
14. นางสาวสุนิสา เวชกุล   กรรมการ 
15. นางดวงใจ  ผาสุข   กรรมการ 
16. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
17. นางสาวกาลัญญา ใจชื่น   กรรมการ 
18. นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
19. นางสาวสุวารีย ์ ยี่ภู่   กรรมการ 
20. นางนิตยา  ปริปุรณะ  กรรมการ 
21. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
22. นางสาวอภันตรี วังสงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

1.  นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  กรรมการ 
 

/4.นายกฤษณ์… 



- 7 – 
 

4.  นายกฤษณ์  การะเกตุ  กรรมการ 
5.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
6.  นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
7.  นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
1. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
2. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  กรรมการ 
3. นางบุษกร  กานต์กำพล  กรรมการ 
4. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   กรรมการ 
5. นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
6. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.ธนวชัร์ แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
8. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
9. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   กรรมการ 
10. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
11. นางสุมณฑา  ลาภวิสุทธิสาโรจน ์ กรรมการ 
12. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
13. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  กรรมการ 
14. นางวรวดี  อินทร์กอง  กรรมการ 
15. นางสมบูรณ์  ทองงาม   กรรมการ 
16. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 

     1.  เยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์ในระดับชั้นที่มอบหมาย รวมถึงนักเรียนที่อยู่
หอพักต่าง ๆ บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน  บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน  และรายงานผลการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล  
ตามรูปแบบที่กำหนดให้   
   2.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  นักเรียน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  ศึกษาข้อมูลข่าวสาร  เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
   3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ 
   4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และประสานงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการกำกับ  ดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน   ประกอบด้วย 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ (Project Evaluation Committee)   
ประกอบด้วย 

1. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
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3. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์  กรรมการ 
6. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   
1. เตรียมเอกสารบันทึกข้อมูล  ให้คณะครู   
2. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุป  การดำเนินกิจกรรม   
3. ประเมินผลกิจกรรมเพ่ือเสนอผู้บริหารทราบต่อไป   

  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ตามคำสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เป็น 
ประโยชน์แก่ราชการ  ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียนต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   25   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

( นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 


