
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ท่ี  ๘๖   / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน และกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

................................................... 
ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในวันจันทร์ท่ี ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในวันอังคาร 
ท่ี ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ  ห้องโสตฯ   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน ระดับช้ัน ม.๒,ม.๓ ,ม.๕ และ ม.๖ ระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เพื่อให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการในการักษาความปลอดภัยใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( Covid-๑๙)  ของกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ประสานงาน ดูแล ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑  นายบุญเลิศ  ทองชล  ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสุนทร  เพชรชู   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
๑.๓  นายสัญญา เจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
๑.๔  นางจงกล  รจนา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๕  นางกัญจนา  สมชาติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ           กรรมการ 
๑.๖  นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ หัวหน้างานกิจการนักเรียน         กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๗  นางสุภาพร   พัฒนรักษา เลขานุการงานกิจการนักเรียน   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่และอุปกรณ์ มีหน้าท่ี จัดสถานท่ีในห้องโสตฯ โดยจัดเก้าอี้ส าหรับ
นักเรียนและผู้ปกครอง ให้เพียงพอ และท าความสะอาดพื้นผิวตามมาตรการป้องกันโควิด ควบคุมระบบ
แสง เสียง และส่ืออุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นายสัญญา   เจริญ   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ   
  ๒.๒ นายวีรยุทธ   อนุกูล   ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๔ นายนราธิป   นาเจริญ  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๕ นายนพดล   ทองนา   พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๗ นายธีระพล   เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๘ นายสังใหม่   อินทรวารี  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  ๒.๙ นายสมคิด  จันทร์ปากสวน  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นายอุทัยรัตน์  อินทสด  พนักงานขับรถ   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางวนิดา  นามวงค์เนาว ์  แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๒.๑๒ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขาฯ 

 
 



- ๒ - 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่  มีหน้าท่ี จัดผูกผ้า ตกแต่งสถานท่ีจัดกิจกรรมให้เกิดความ

สวยงามและจัดบริเวณอื่น ๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๓.๑ นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว  ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๔ นางศิรินทิพย์  เพชรหนองชุม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์              ครู คศ.๑                      กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ  ครูอัตราจ้าง           กรรมการและเลขานุการ 

๔ .คณะกรรมกำรครูเวรประจ ำวัน  ชุดท่ี ๑ ป้อมยาม มีหน้าท่ี  คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และให้ลงช่ือ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแจ้งเวลาเข้า-ออก  
ชุดท่ี ๒ ห้องโสตฯ    มีหน้าท่ี รอรับนักเรียนหน้าห้องโสต จัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง และรับ
ฟังแนวทางการเรียน รับสมุด หนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา 

วันอังคำรท่ี  ๒ มิถุนำยน  ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 

นางศศิพิมพ์   กองสุข 
นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 

ป้อมยาม 

08.00 น.- ๑๒.00 น. นางสาวปริฉัตร์   จันทร์หอม 
นางอรณ์สิริ   แก้วปลอด 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร 
นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว 

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางเรณู   ผดุงฤกษ์ 
นางศิรินทิพย์   เพชรหนองชุม 

ห้องโสตฯ 

วันพุธท่ี  ๓  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 

นายวีรยุทธ   อนุกูล 
นายโยธิน   นวลมุสิก   

ป้อมยาม 

08.00 น. -  ๑๒.00 น. นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ 
นางสาวอาทิตยา   เกตุแก้ว 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวนันทญา   บรรณราช 
นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 
นายนพดล    ทองนา 

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางเรณู   ผดุงฤกษ์ 
นางสาวกิ่งดาว    ช่วยชนะ 

ห้องโสตฯ 

 



- ๓  - 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 

นางพรพนา   ฤทธิ์ชู 
นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 

ป้อมยาม 

08.00 น. - ๑๒.00 น. นางกมลรัตน์  คะตะโต 
นางสุดา  เอ้งฉ้วน 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม 
นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 
นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง 

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวกิ่งดาว   ช่วยชนะ 
นางศิรินทิพย์   เพชรหนองชุม 

ห้องโสตฯ 

วันศุกร์ ท่ี  ๕  มิถุนำยน  ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นางเรณู     ผดุงฤกษ์ 

นางสาวกิ่งดาว   ช่วยชนะ 
นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 

ป้อมยาม 

08.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ 
นางศศิพิมพ์  กองสุข 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 
นางสาวปริฉัตร์   จันทร์หอม 
นางอรณ์สิริ   แก้วปลอด 

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 
นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 

ห้องโสตฯ 

วันจันทร์ ท่ี  ๘  มิถุนำยน  ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ 

นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย 
นางสาวศันสนีย์   สว่างจันทร์ 

ป้อมยาม 

08.00 น. - ๑๒.00 น. นางสุภาพร  พัฒนรักษา 
นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นายนพดล  ศรีสุข 
นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข 

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางนริศา  บุระชัด 
นางปฐมา  ชูศักดิ์ 

ห้องโสตฯ 



- ๔ -  

วันอังคำร ท่ี  ๙  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 

นางสาวนันทญา  บรรณราช 
นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

ป้อมยาม 

08.00 น. - ๑๒.00 น. นางสาวสิตานันท์  นาคะสรรค์ 
นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 

ห้องโสตฯ 

13.00 น. - 15.30 น. นางสาววิภาวรรณ   ขันพระแสง 
ว่าท่ี รต.หญิงจิราภรณ์   สีด า 
นางสาวสุภัคศร  ปากลาว  

ป้อมยาม 

13.00 น. - 15.30 น. นางสุภาพร   พัฒนรักษา 
นางสาวปริฉัตร์   จันทร์หอม 
นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 

ห้องโสตฯ 

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าท่ี  ถ่ายภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม และ    
เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายพีรพงศ์  ฤทธิ์เพชร   ครู คศ.๑  หัวหน้า 
 ๕.๒  นางศศิพิมพ์  กองสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน/รับเงินจากครูท่ีปรึกษา น าฝากจัดเก็บ
ให้เป็นไปตามระเบียบ  พร้อมรายงานยอดจ านวนเงิน  ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวสิตานัน   นาคะสรรค์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวศันสนีย์   สว่างจันทร์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขาฯ 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล และรำยงำนผล  มีหน้าท่ี ประเมินผล การรับมอบตัวนักเรียน และ 
การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม            ครู คศ.๒  หัวหน้า 
 ๗.๒ นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
  

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ  
ยุติธรรมเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และทางราชการสืบไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ  วันท่ี   ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
                                            
 
            (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 


