
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที่ 66/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแจกหนังสือเรียนและสมุดชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 

………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรแจกหนังสือเรียนและสมุดให้แก่นักเรียน
ตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนำยน 2564 เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 1.1 นำยสันติ  มุกดำสนิท         ประธำนกรรมกำร 
   1.2 นำงสำวฉัตรกมล  ใจช่วย         รองประธำนกรรมกำร  
  1.3 นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จโิรจน์กุล         กรรมกำร 
 1.4 นำยบุญส่ง  พุ่มบำน          กรรมกำร  
 1.5 นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์   กรรมกำร  
   1.6 นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรแจกหนังสือและสมุดเรียนตำมนโยบำย    

  2. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเรื่องต่ำงๆ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 2.1 นำงสำวฉัตรกมล  ใจช่วย        ประธำนกรรมกำร 
   2.2 นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ         รองประธำนกรรมกำร  
  2.3 นำงชนิดำ  รื่นรมย์       กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวสุปรียำ  อิงองกำร         กรรมกำร  
 2.5 นำงสำวนันทพร  บุญประถม   กรรมกำร  
   2.6 นำยวิศรุต  เลขกำร    กรรมกำร 
 2.7 นำยนัฐพล  บุญสละ    กรรมกำร 
   2.8 นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม   กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ   กรรมกำร 
 2.10 นำงสำวชลธิชำ  กุณฑลบุตร   กรรมกำร 
 2.11 นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง   กรรมกำร 
   2.12 นำงสำวอุบลวรรณ  ประจง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   1. ก ำหนดวิธีกำรแจกหนังสือเรียนและสมุด จัดท ำเอกสำรกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง   

  2. ประสำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อแจกหนังสือเรียนและสมุด 



3. คณะกรรมกำรแจกหนังสือเรียน ประกอบด้วย 
 

เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

08.00 - 09.30 
1. นำงศศธร  ทองจันทร์                   
3. นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ           

2. นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธคิุณ 
4. นำงสำวบุษรำคัม บุญส่ง 

09.30 - 10.20 
1. นำงศศธร  ทองจันทร์ 
3. นำงบุญญำรัศมิ ์ จันทคำม 

2. นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ 
4. นำยวิศรุต  เลขกำร 

10.20 - 11.10 
1. นำงนิตยำ  อภิญ 
3. นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 

2. นำงสำวสรำลี  งำมดี 
4. นำยกฤษฎำ  นำหมื่น 

11.10 - 12.00 
1. นำงกุลธิดำ  ถินกลั่น 
3. นำงสำวสุปรียำ  อินองกำร 

2. นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน 
4. นำงชนิดำ  รื่นรมย์ 

12.00 - 12.50 
1. นำงปฏิมำ  บุญล้อม 
3. นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง 

2. นำงสำวอุบลวรรณ  ประจง 
4. นำงสำวอัจฉรำ  ค ำเลิศ 

12.50 -13.40 
1. นำงสำวสมปอง  พรำมเอก 
3. นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ 

2. นำงสำวกิ่งกำญจณำ  สุวรรณโชติ 
4. นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ 

13.40 - 14.30 
1. นำงชบำ  เมืองค ำ 
3. นำงสำวกิ่งกำญจณำ  สุวรรณโชติ 

2. นำยวรพจน์  กรณวงศ์ 
4. นำงสำวเมธินี  พัดทอง 

14.30 - 15.20 
1. นำงสำวอภันตรี  ฉลอง 
3. นำยนคร  สร้อยสน 

2. นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
4. นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธคิุณ 

15.20 - 16.10 
1. นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ 
3. นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว 

2. นำยโอฬำร  พำชื่น 
4. นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 

หน้ำที่   แจกหนังสือเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

4. คณะกรรมกำรแจกสมุด ประกอบด้วย 
 

เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

08.00 - 09.30 
1. นำงสำวชลธชิำ  กุณฑลบุตร 
3. นำงสำวสำวิตรี  บุญเรือง         

2. นำงสำวอมรรัตน์  ศิริเจริญ 
 

09.30 - 10.20 
1. นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว  
3. นำงสำวนันทพร  บุญประถม 

2. นำยนัฐพล  บุญสละ 
 

10.20 - 11.10 
1. นำยธนิต  มัชฌิมำ 
3. นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว          

2. นำยจักรพงษ ์ ทิ้งมิตรชั่ว 
 

11.10 - 12.00 
1. นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย 
3. นำยภำณุพงศ์  ลำภเกิน          

2. นำยคมกริช  ซ้อนบุญ 
 

12.00 - 12.50 
1. นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ 
3. นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ          

2. นำงสำวเพลินจิตร  นำบุญ 
 

12.50 -13.40 
1. นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ 
3. นำยสรำยุทธ  อินทะศรี          

2. นำยนิกร  คงอินทร์ 
 

13.40 - 14.30 
1. นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส 
3. นำงสำวอมรรัตน์  ศิริเจริญ          

2. นำงสำววรรณนิภำ  สวัสดมิงคล 
 

14.30 - 15.20 
1. นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส 
3. นำงสำวอมรรัตน์  ศิริเจริญ 

2. นำงสำววรรณนิภำ  สวัสดมิงคล 
 



เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

15.20 - 16.10 
1. นำงสำวสำวิตรี  บุญเรือง 
3. นำงสำวเมธินี  พัดทอง          

2. นำงสำวชลธชิำ  กุณฑลบุตร 
 

    หน้ำที่   แจกสมุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

5. คณะกรรมกำรคัดกรองป้องกันและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019  ประกอบด้วย 
 

เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

08.00 - 09.30 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำยวชิรวชิญ์  แสนธ ิ

2. นำงสำวเพ็ญภัค  ใจดี 
4. นำงสำวเมธินี  พัดทอง 

09.30 - 10.20 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำยวชิรวชิญ์  แสนธ ิ

2. นำงสำวเพ็ญภัค  ใจดี 
4. นำยอุเทน  บ ำรุงนำ 

10.20 - 11.10 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำยวชิรวชิญ์  แสนธ ิ

2. นำงสำวเพ็ญภัค  ใจดี 
4. นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม 

11.10 - 12.00 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำยวชิรวชิญ์  แสนธ ิ

2. นำงสำวเพ็ญภัค  ใจดี 
4. นำงสำวจิรนันท์  ชั้นชำต ิ

12.00 - 12.50 
1. นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 
3. นำงสำววิลำวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 

2. นำงสำวจุฑำมำศ เงินงำม 
4. นำงสำวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 

12.50 -13.40 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำงสำวนำรีรัตน์  สุพรรณวงศ์ 

2. นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง 
4. นำงสำวณิชำดำ  ปัญจวีณิน 

13.40 - 14.30 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำงสำวนำรีรัตน์  สุพรรณวงศ์ 

2. นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง 
4. นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 

14.30 - 15.20 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำงสำวนำรีรัตน์  สุพรรณวงศ์ 

2. นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง 
4. นำงนิตติกำ  พลทะกลำง 

15.20 - 16.10 
1. นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี 
3. นำงสำวนำรีรัตน์  สุพรรณวงศ์ 

2. นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง 
4. นำงสำวสุทิพย์  สุขสบำย 

   หน้ำที่   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรคัดกรองสุขภำพ 
     2. คัดกรองผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่เข้ำมำโรงเรียน   
    3. เฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดและป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019   
    4. คัดแยกผู้ปกครองที่มีอำกำรเสี่ยง ให้เข้ำพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือประเมินอำกำร  
      5. ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียน และแจกใบรับหนังสือเรียนและสมุดให้ผู้ปกครอง 

6. คณะกรรมกำรจรำจร ประกอบด้วย 
 

เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

08.00 - 09.30 
1. นำยมำโนช  ครอบครอง 
3. นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 

2. นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 
 

09.30 - 10.20 
1. นำยมำโนช  ครอบครอง 
3. นำยลิขิต  ฟุ้งขจร 

2. นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 
 

10.20 - 11.10 
1. นำยมำโนช  ครอบครอง 
3. นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล 

2. นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ 
 

11.10 - 12.00 
1. นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ 
3. นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล 

2. นำยลิขิต  ฟุ้งขจร 
 



เวลำ ชื่อ - นำมสกุล 

12.00 - 12.50 
1. นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 
3. นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล 

2. นำยชลิต  เสนำะสันต์ 
 

12.50 -13.40 
1. นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 
3. นำยลิขิต  ฟุ้งขจร 

2. นำยเฉลิมศักดิ์ ทองประดับ 
 

13.40 - 14.30 
1. นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 
3. นำยชลิต  เสนำะสันต์ 

2. นำยเฉลิมศักดิ์ ทองประดับ 
 

14.30 - 15.20 
1. นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 
3. นำยชลิต  เสนำะสันต์ 

2. นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม 
 

15.20 - 16.10 
1. นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 
3. นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 

2. นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม 
 

   หน้ำที่   1. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องจรำจรและกำรเข้ำออกของผู้ปกครอง 
     2. ดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 

   7.1 นำยวรพจน์  กรณวงศ์        ประธำนกรรมกำร 
   7.2 นำยธนิต  มัชฌิมำ          รองประธำนกรรมกำร  
  7.3 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ       กรรมกำร 
 7.4 นำยวรุต  บุญประเสริฐ         กรรมกำร  
 7.5 นำยสรำยุทธ  อินทะศรี   กรรมกำร  
   7.6 นำงสำวเพลินจิต  นำบุญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้ำที่   1. จัดเตรียมสถำนส ำหรับกำรแจกสมุดและหนังสือเรียนทั้ง 4 จุด 
     2. ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อย 
     3. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์สถำนที่รับหนังสือเรียน สมุด และจุดคัดกรอง 

8. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ถ่ำยภำพ และแสงเสียง ประกอบด้วย 

   8.1 นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว        ประธำนกรรมกำร 
   8.2 นำยนคร  สร้อยสน          รองประธำนกรรมกำร  
  8.3 นำยวรุต  บุญประเสริฐ      กรรมกำร 
 8.4 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ          กรรมกำร  
   8.5 นำงสำวนันทพร  บุญประถม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้ำที่   1. ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรรับสมุดและหนังสือเรียน วันที่ 7 มิถุนำยน 2564 
     2. จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ 
    3. ถ่ำยภำพกำรรับหนังสือเรียนและสมุดตำมจุดต่ำงๆ 

9. คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

   9.1 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ        ประธำนกรรมกำร 
   9.2 นำงชนิดำ  รื่นรมย์          รองประธำนกรรมกำร  
  9.3 นำงชบำ  เมืองค ำ       กรรมกำร 
 9.4 นำงสำวนันทพร  บุญประถม         กรรมกำร  
   9.5 นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม   กรรมกำร  
 9.6 นำงสำวชลธิชำ  กุณฑลบุตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



   หน้ำที่   1. จัดเตรียมเอกสำรทำงกำรเงินส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 
     2. เบิกจ่ำยค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมิลผล ประกอบด้วย 

   10.1 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ        ประธำนกรรมกำร 
   10.2 นำงสำวอุบลวรรณ  ประจง         รองประธำนกรรมกำร  
  10.3 นำงชนิดำ  รื่นรมย์       กรรมกำร 
 10.4 นำงสำวนันทพร  บุญประถม         กรรมกำร  
   10.5 นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม   กรรมกำร 
 10.6 นำงสำวสุพัตรำ  แซ่อ้ึง   กรรมกำร 
 10.7 นำงสำวชลธิชำ  กุณฑลบุตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้ำที่   จัดท ำแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
  

    

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบต่อไป 

 สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 

                                                                         
                                        (นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
                                                                    ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
 

 


