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คําส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ที ่ ๑๑๖  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 

ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) 
 

***************************************** 

 เพ่ือให้การดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) (ศบค.)  ซ่ึงมีมาตรการควบคุม
หลักในมิติดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรค ๖ มิติในสถานศึกษา ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ทําหน้าที่คณะกรรมการดําเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าที่  ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ให้งานดําเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ประกอบด้วย 
       ๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายวิฑูรย์  ชุมขํา  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
      ๔. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
 ๕. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการ 
     ๖. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายเศณวี  อํ่าครอง  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมการมิติที่ ๑  ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรค  มีหน้าที่  ดําเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ตามมิติ ที่ ๑  ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
       ๑. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครู    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครู    กรรมการ 
        ๔. นางสุวิไล  กันตังกลุ  ครู    กรรมการ 
        ๕. นางกัลยา  พรมทิพย์ ครู    กรรมการ 
        ๖. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครู    กรรมการ 
 7. นางสาวรัติยา  ทองสนีุช ครู    กรรมการ 
 8. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการ 
 9. นางนนัทนา  ทองศร ี  ลูกจ้างประจํา   กรรมการ 
 10. นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 11. นางเพ็ญศรี  รัตนสภุา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
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 12. นายธีรเชษฐ  ทุนสนัเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 13. นายนัย  รัตนมณี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 14. นายปรีชา  อนุวัฒน ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 15. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
 16. นายเศณวี  อํ่าครอง    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 16. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมการมิติที่ ๒  การเรียนรู้  มีหน้าท่ี  ดําเนนิการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ตามมิติ  
ท่ี ๒  ท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครู    กรรมการ 
 4. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครู    กรรมการ 
 5. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครู    กรรมการ 
 6. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น  ครู    กรรมการ 
 7. นางสุเจตน์  บุญปล้อง ครู    กรรมการ 
 8. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครู    กรรมการ 
 9. นางณิรดา  จงจิตร  ครู    กรรมการ 
 10. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครู    กรรมการ 
 11. นายพิศิษฐ์  ดําเกลี้ยง ครู    กรรมการ 
 12. นางปรียา  บุญให้ผล ครู    กรรมการ 
 13. นางสาวสุวดี  เงินถาวร ครู    กรรมการ 
 14. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการ 
 15. นางบุษบา  สุทธิมาศ ครู    กรรมการ 
 16. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมการมิติที่ ๓  การครอบคลุม ถึงเด็กด้อยโอกาส   มีหน้าที่  ดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริม ตามมิติ ท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง    ประกอบด้วย 
        ๑. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
        ๒. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์ ครู    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครู    กรรมการ 
        ๔. นางสุวิไล  กันตังกลุ  ครู    กรรมการ 
        ๕. นางกัลยา  พรมทิพย์ ครู    กรรมการ 
        ๖. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครู    กรรมการ 
 7. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช ครู    กรรมการ 
 8. นางสาวสุทธิน ี  ทวนดํา  ครู    กรรมกการ 
 9. นางนนัทนา  ทองศร ี  ลูกจ้างประจํา   กรรมการ 
 10. นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
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 11. นางเพ็ญศรี  รัตนสภุา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 12. นายธีรเชษฐ  ทุนสนัเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 13. นายนัย  รัตนมณี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 14. นายปรีชา  อนุวัฒน ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 15. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
 16. นายเศณวี  อํ่าครอง    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 16. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. คณะกรรมการมิติที่ ๔  สวัสดิภาพ และการคุ้มครอง    มีหน้าที่  ดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและและ
มาตรการเสริม ตามมิติท่ี ๔ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย   
        ๑. นายวิฑูรย์  ชุมขํา             ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนา  เลิศล้ํา  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครู    กรรมการ 
 4. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู    กรรมการ 
 5. นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการ 
 6. นายพิศิษฐ์  ดําเกลี้ยง ครู    กรรมการ 
 7. นางนัชพร  กําเนิดรักษา ครู    กรรมการ 
 8. นางกฤติกา  จํานง  ครู    กรรมการ 
 9. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ครู    กรรมการ 
 10. นางสาวสุทธินี  ทวนดํา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคํา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๖. คณะกรรมการมิตทิี่ ๕  นโยบาย     มีหน้าท่ี  ดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและและมาตรการเสริม ตามมิติ
ท่ี ๕ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย   
 ๑. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินดา  ไตรภูมิ  ครู    กรรมการ 
 4. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคํา  ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวกุลนันท์  ขนุทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
 6. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ ครู    กรรมการ 
 7. นางกรณ์ภัสสรณ ์ สุขรุ่งเรือง ครู    กรรมการ 
 8. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครู    กรรมการ 
 9. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ครู    กรรมการ 
 10. นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครู    กรรมการ 
 11. นางฤดี  ทองเนื้อห้า ครู    กรรมการ 
 12. นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ครู    กรรมการ 
 13. นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 14. นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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7.  คณะกรรมการมิติที่ ๖  การบริหารการเงิน     มีหน้าท่ี  ดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและและมาตรการ
เสริม ตามมิติท่ี ๖ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย   
 ๑. นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครู    รองประธาน 
 3. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    กรรมการ 
 4. นางสุวิไล  กนัตังกุล ครู    กรรมการ 
 5. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม ครู    กรรมการ 
 6. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 8. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  สรุปผลและจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลมัย  รัตนมณี  ครู    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 ๕. นายกิจศักด์ิ  ชูศรี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์            
ต่อทางราชการต่อไป 
 

                      สั่ง ณ วันท่ี   ๑๖    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

         (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
             ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 


