
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่ 64 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เก็บเงินระดมทรัพยำกรและแจกหนังสือ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 , 3 , 5 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 

..................................................................... 
 ด้วย โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 
มิถุนำยน – 13 มิถุนำยน 2564 เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนของนักเรียนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โรงเรียน
ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ จึงได้ก ำหนดแจกหนังสือและค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  
2 , 3 , 5 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2564 ณ โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ เพ่ือให้กำรจัด
กิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2553 และมำตรำ 27 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ฉบับปรับปรุง แก้ไข พ.ศ.2553  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เก็บเงินระดมทรัพยำกรและแจกหนังสือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นำยสันติ  มุกดำสนิท ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงสำวฉัตรกมล ใจช่วย  กรรมกำร 
1.4 นำยบุญส่ง    พุ่มบำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน สนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เก็บเงินระดมทรัพยำกรและแจกหนังสือ 
ประกอบด้วย    

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ หน้ำที ่
2.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ม.2/1 

1. นำยนิกร  คงอินทร์ 
2. Miss.Loura May Cruz  
3. นำงสำวอภันตรี  ฉลอง 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 
 

ม.2/2 
1. นำงสำวอัจฉรำ  ค ำเลิศ 
2. นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธคิุณ 
3. นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 



ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ หน้ำที ่

ม.2/3 
1.นำงสำยชล  ต่ำยนิล  
2.Miss.Nolyn Grace E.Luciano 
3.นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/4 
1.นำยนัฐพล  บุญสละ  
2.Mr.Jayeshkumar Chhari 
3.นำงสำวสุทิพย์  สุขสบำย 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/5 
1.นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์ 
2.นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม 
3.นำงสำวกิ่งกำญจณำ  สุวรรณโชติ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/6 
1.นำยกฤษฎำ  นำหมื่น  
2.นำยชลิต  เสนำะสันต์ 
3.นำยอุเทน  บ ำรุงนำ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/7 
1.นำงบุญญำรัศมิ์  จันทคำม  
2.นำงสำวบุษรำคัม  บุญส่ง 
3.นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/8 
1.นำงสำวจิรนันท์  ชั้นชำติ  
2.นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส 
3.นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/9 
1.นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 
2.นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน 
3.นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.2/10 
1.นำงกุลธิดำ  ถินกลั่น 
2.นำงวิลำสินี  อุดแก้ว 
3.นำงสำววรรณนิภำ  สวสัดิมงคล 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

2.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ม.3/1 
1.นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย  
2.Miss.Aloha Veibs M.Febian 
3.นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/2 
1.นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย  
2.นำงสำวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล 
3.นำยรัชพล  พันธ์พิชำกรณ์ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/3 
1.นำยวรพจน์  กรณวงศ์  
2.นำงสำวสุทิพย์  สุขสบำย 
3.นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 



ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ หน้ำที ่

ม.3/4 
1.นำงสำวกิ่งกำญจณำ  สุวรรณโชติ 
2.นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
3.นำงสำวอุบลวรรณ  ประจง 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/5 
1.นำยอุเทน  บ ำรุงนำ 
2.นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 
3.นำยนคร  สร้อยสน 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/6 
1.นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว 
2.นำงนิตติกำ  พลทะกลำง 
3.นำงชบำ  เมืองค ำ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/7 
1.นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 
2.นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
3.นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/8 
1.นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง  
2.นำยลิขิต  ฟุ้งขจร 
3.นำยเฉลิมศักดิ์  ทองประดับ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/9 
1.นำยสุรเดช  สอนภักดิ์  
2.นำงสำววรรณนิภำ  สวสัดิมงคล 
3.นำยสรำยุทธ  อินทะศรี 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.3/10 
1.นำยชัยพัฒน์  รำญรอน  
2.นำยรัชพล  พันธุ์พิชำกรณ์ 
3.นำงสำวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

2.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

ม.5/1 
1.นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ  
2.นำงสำววิลำวัลย์ เกียรติถนอมกิจ 
3.นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.5/2 
1.นำงปฏิมำ  บุญล้อม  
2.นำงสำวสุปรียำ  อินองกำร  
3.นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.5/3 
1.นำงสำวสมปอง  พรำมเอก  
2.นำยวิศรุต  เลขกำร 
3.นำยคมกริช  ซ้อนบุญ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.5/4 
1.นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว  
2.นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง 
3.นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 



ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำ หน้ำที ่

ม.5/5 
1.นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์   
2.นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม 
3.นำยภำณุพงศ์  ลำภเกิน 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.5/6 
1.นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล  
2.นำงสำวเพลินจิตร  นำบุญ 
3.นำงสำวณิชำดำ  ปัญจวีณิน 

- แจกหนังสือและสมุด 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

2.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ม.6/1 
1.นำงมัทนำ  ครอบครอง  
2.นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ 
3.นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.6/2 
1.นำยคมกริช  ซ้อนบุญ  
2.นำงนิตยำ  อภิญ 
3.นำงสำววิลำวัลย์ เกียรติถนอมกิจ 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.6/3 
1.นำยภำณุพงศ์  ลำภเกิน  
2.นำงสำวณิชำดำ  ปัญจวีณิน 
3.นำงปฏิมำ  บุญล้อม 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.6/4 
1.นำยมำโนช  ครอบครอง  
2.นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 
3.นำงสำวสมปอง  พรำมเอก 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.6/5 
1.นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์  
2.นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ 
3.นำยวิศรุต  เลขกำร 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

ม.6/6 
1.นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ  
2.นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ 
3.นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 

- แจกหนังสือ สมุดและกำงเกง 
- แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- เก็บเงินค่ำระดมทรัพยำกร 

 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยชุดพละ และกระเป๋ำนักเรียน  ประกอบด้วย 

  3.1 นำงสำวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์ ประธำน 
  3.2 นำงชนิดำ  รื่นรมย์  รองประธำน 

3.3 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ กรรมกำร 
  3.4 นำงสำวนันทพร บุญประถม กรรมกำร 
  3.5 นำงสำวรัตติยำ จันทคำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.6 นำงสำวชลธิชำ กุลฑลบุตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้ำที ่  จ ำหน่ำยชุดพละและกระเป๋ำนักเรียน ณ ห้องกลุ่มบริหำรงบประมำณ 



 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
  4.1 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ ประธำน 
  4.2 นำงสำวนันทพร บุญประถม รองประธำน 
  4.3 นำงชบำ  เมืองค ำ  กรรมกำร 
  4.4 นำงสำวรัตติยำ จันทคำม กรรมกำร 
  4.5 นำงชนิดำ  รื่นรมย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4.6 นำงสำวชลธิชำ กุลฑลบุตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1.จัดเตรียมเอกสำรทำงกำรเงินส ำหรับนักเรียนในวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.  พ.ศ.2564 

2.ให้ค ำปรึกษำในกำรเขียนใบเสร็จรับเงิน 
3.รับเงินค่ำระดมทรัพยำกรจำกครูที่ปรึกษำ 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประกอบด้วย 

   5.1 นำยธนิต    มัชฌิมำ   ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงศศธร   ทองจันทร์    รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำยโอฬำร    พำชื่น  กรรมกำร 

  5.4 นำงสำวจุฑำภัทร ประกอบกิจ กรรมกำร 
  5.5 นำงสำวสรำลี   งำมดี  กรรมกำร 
  5.6 นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรคัดกรองสุขภำพ  หน้ำกำกอนำมัย 
 2. คัดกรองนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคคลทั่วไปที่เข้ำมำในโรงเรียน 
 3. เฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดและป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 4. คัดแยกนักเรียนที่มีอำกำรเสี่ยง   
 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 
   6.1 นำยวรพจน์   กรณวงศ์ ประธำน 
   6.2 นำยธนิต   มัชฌิมำ  รองประธำน 
  6.3 นำงสำวเพลินจิตร นำบุญ  กรรมกำร 
  6.4 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  กรรมกำร 
  6.5 นำยสรำยุทธ  อินทะศรี กรรมกำร 
  6.6 นำยนัฐพล  บุญสละ  กรรมกำร 
  6.7 นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมกำร 
  6.8 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมกำร 
  6.9 นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมกำร 
  6.10 นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6.11 นำงสำวปัจฉิมำ   ศรีค ำเวียง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ จัดเตรียมจุดคัดกรองโควิด-19 
 



7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  7.1 นำยมำโนช   ครอบครอง ประธำน 
  7.2 นำยโอฬำร   พำชื่น       รองประธำน                      

7.3 นำยชลิต   เสนำะสันต์        กรรมกำร 
          7.4 นำยลิขิต   ฟุ้งขจร          กรรมกำร 
          7.5 นำยเฉลิมศักดิ์  ทองประดับ       กรรมกำร  

7.6 นำยสุรเดช   สอนภักดิ ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่  1. ดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป 

2. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรและกำรจอดรถของนักเรียน 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

   8.1 นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว ประธำน 
  8.2 นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ  รองประธำน 
  8.3 นำยชัยพัฒน์  รำญรอน กรรมกำร 
   8.4 นำงสำววิลำวัลย์  เกียรติถนอมกิจ กรรมกำร 
  8.5 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมกำร 
  8.6 นำงสำวลลิตำ รสธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบน website  facebook และ line ของโรงเรียน ให้ครู ผู้ปกครอง 
 และนักเรียนทรำบ 
 2. ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรพบครูที่ปรึกษำในวันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2564 
 3. เผยแพร่ภำพกิจกรรมและวิดีโอ ลงสื่อ website  facebook และ line ของโรงเรียน 
 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
  9.1 นำยนคร  สร้อยสน ประธำน 
  9.2 นำยคมกริช  ซ้อนบุญ  รองประธำน 
  9.3 นำงสำวอภันตรี ฉลอง  กรรมกำร 
  9.4 นำงสำวอัจฉรำ ค ำเลิศ  กรรมกำร 
  9.5 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมกำร  
  9.6 นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณถ์่ำยภำพ 
 2. บันทึกภำพและวิดีโอตลอดกิจกรรม 
 

 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
 

                  (นำยสันติ มุกดำสนิท) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
 


