
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
ที ่ 34/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564  
.......................................................... 

                ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระรอกใหม่ใน
ทั่วประเทศมีความรุนแรงในหลายพ้ืนที่ รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) มีความห่วงใย ความ
ปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯทุกคน             
               ดังนั้นเพ่ือให้การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย (ศบค.สท) และของโรงเรียน ให้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ 1. คัด
กรองวัดไข้  2.สวมหน้ากาก  3.ล้างมือ  4.เว้นระยะห่าง  5.ท าความสะอาด  6.ลดแออัด 
               โรงเรียนฯจึงได้ก าหนดให้ด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนประจ าชั้นนักเรียน ทุกชั้นเรียน เพ่ือลดจ านวนผู้เข้าประชุมไม่เกิน 50 คน 
ต่อห้องเรียน เพ่ือลดการแออัด  

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบการบริห ารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ บั งคับบัญชาข้าราชการครูและบุ คคลากรทางการศึกษา  
จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้.- 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  อินทร์ลับ    ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนพร  เอ่ียมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ        กรรมการ 
3. น.ส.ขนิษฐา หุ่นสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ                 กรรมการ 
4. นางอรทยั จินดาประสาน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  กรรมการ 
5. นางสาวหรรษา  บุญนายืน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
6. นางอรทัย จินดาประสาน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่อ านวยความสะดวก ดูแล ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อราชการ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย 
๑. นางอรทัย จินดาประสาน  ครเูชี่ยวชาญ          ประธานกรรมการ 
2. ครูประช าชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ทุกคน         กรรมการ 
3. นายพยม  แดงอ่ิม   นักการภารโรง                    กรรมการ 
4. นายทนงศักดิ์  สุตะพันธ์              ครูบุคลากรทางคณิตศาสตร์        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 จัดเก้าอ้ี โต๊ะให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
 

/๓. คณะกรรมกำร... 
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          ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประกอบด้วย 
                     1. นายนพดล อินทร์ลับ   ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 

2. นางเกศชฎากานต์  พุ่มพวง     ครูช านาญการ  ชั้นอนุบาล 2         กรรรมการ        
3. นางนิสากร  วุฒิสารเจริญ     ครูช านาญการพเิศษ ชั้นอนุบาล 3        กรรรมการ  
4. น.ส.อรุณี  โสภา     ครูช านาญการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         กรรรมการ   
5. นางอรทัย จินดาประสาน   ครูเชี่ยวชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        กรรรมการ   
6. นางไอรฎา  นุชเกิด    ครูผู้ช่วย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         กรรรมการ   
7. น.ส.ธนพร  เอ่ียมทอง   ครู  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         กรรรมการ  
8. น.ส.ขนิษฐา  หุ่นสิงห์   คร ู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         กรรรมการ    
9. น.ส.หรรษา บุญนายืน  ครูช านาญการพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      กรรรมการ   
10.น.ส.จุฬารัตน์ แดงอิ่ม  ครูพนักงานราชการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.น.ส.อรุณี  โสภา     ครูช านาญการ                            กรรมการและเลขานุการ 

 

        มีหน้ำที ่ ประสานฝ่ายประเมินผลให้จัดท าเอกสารประชุม ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม เป็นวิทยากรประชุม ชี้แจงนโยบายโรงเรียน จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
เมื่อเสร็จสิ้นประชุม ให้รวบรวมเอกสารให้ฝ่ายประเมินผล เพ่ือจัดท ารูปเล่มเสนอฝ่ายบริหารต่อไป 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประจ ำอำคำร 
 1. นายทนงศักดิ์  สุตะพันธ์              ครูบุคลากรทางคณิตศาสตร์         ประธานกรรมการ 
 2. น.ส.ดารารัตน์  หล่อประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง                กรรมการ    
 3. นายพยม  แดงอ่ิม   นักการภารโรง                                  กรรมการ 
 4. น.ส.จันตรี  แย้มไพเราะ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ก่อนเข้าห้องประชุมโดย
เคร่งครัด ได้แก่ 1.คัดกรองวัดไข้  2.สวมหน้ากาก  3.ล้างมือ  4.เว้นระยะห่าง  5.ท าความสะอาด  6.ลดแออัด 
 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 1. น.ส.อรุณี  โสภา   ครชู านาญการ       ประธานกรรมการ 
 2. น.ส.ดารารัตน์  หล่อประดิษฐ์ ครอัูตราจ้าง        กรรมการ 
 3. น.ส.จันตรี  แย้มไพเราะ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                      กรรมการ 
 4. น.ส.จุฬารัตน์ แดงอิ่ม                 ครพูนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางปราณี  ครุฑจู   เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดท าเอกสารประชุมรายชั้น แบบประเมินผู้ปกครอง บันทึกภาพ สรุปประเมินผลการประชุม
ผู้ปกครองและรายงานผลการประชุมเมื่อเสร็จสิ้นตามก าหนดแล้ว จัดท ารูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
จ านวน 1 เล่ม ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเกิด                  
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564  
                              

                              สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                                            
                                                                   (นายนพดล  อินทร์ลับ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 


