
 
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  126 / 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

*************************** 
 
  ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีก าหนดการรับมอบตัวนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  เพื่อเข้า
เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี 29 -30 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น
เพื่อให้การรับมอบตัวเป็นไปอย่างด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรค แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2564  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ี อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษาและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ
มอบตัว  เพื่อให้การมอบตัวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
1.2 นางณภัทร   เมืองไทย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
1.4 นายวิฑูรย์  ชุมข า    ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ   โรวัฒน์   ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.6 นางจิตติมา  จู้ท่ิน     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำ เนินกำรมีหน้า ท่ี  ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการมอบตัว   
ประกอบด้วย 

2.1 นางณภัทร    เมืองไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิฑูรย์     ชุมข า  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
2.3 นางอมรรัตน์  แขดวง   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.4 นางบุษบา  สุทธิมาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.5 นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.6 นายวัฒนา   วัฒนศิริ     ครูอัตราจ้างโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
2.7 นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
 

3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่รับ มอบตัว มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อรับมอบตัวนักเรียน จัด
สถานท่ีมอบตัว  ประกอบด้วย 

3.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
3.2 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
3.3 นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.4 นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.5 นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.6 นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.7 นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรคัดกรองนักเรียน  จัดเตรียมเครื่องสแกนวัดไข้  และแอลกอฮอล์  ส าหรับล้างมือ

ให้เพียงพอส าหรับนักเรียน  และผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
4.1  นางเพ็ญศรี   หนูหนอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
4.2  นางสุวิไล  กันตังกุล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4.3  นางกัลยา  พรมทิพย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4.4  นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยชุดพละ กระเป๋ำนักเรียน มีหน้าท่ีจ าหน่ายชุดพละ และกระเป๋านักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
5.1  นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
5.3  นางจีรวรรณ  บุญคุ้ม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5.4  นางสุภาพร  ไชยรัตน์      ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าท่ี เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และเขียนใบเสร็จ  ประกอบด้วย 
6.1  นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวสุภาพร  มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.3  นางณัฐวดี  แสงป้อม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.4 นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6.5 นางจีรนันท์  แซมมงคล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. คณะกรรมกำรมอบตัวนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ในวันท่ี 29 -30  พฤษภาคม  2564  ประกอบด้วย  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
มอบตัวนักเรียนวันเสำร์ ที่ 29   พฤษภำคม  2564  เวลำ 08.30 – 11.0 0 น.  

 
ห้องท่ี ห้อง กรรมการมอบตัว หมายเหตุ 

1 116 นางนัชพร  ก าเนิดรักษา นางกฤติกา  จ านง  
2 117 นายกิจศักดิ์  ชูศรี นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์  
3 118 นางบุษบา  สุทธิมาศ นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  
4 122 นางกัลยา  พรมทิพย์ นางณิชกมล   รัตนพันธ์  
5 123 นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม  
6 124 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ นางสาวสุวดี  เงินถาวร  
7 125 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว นางลมัย  รัตนมณี  
8 126 นางเพ็ญศรี   หนูหนอง นายอดิศร   อินทรสุวรรณ  

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  

มอบตัวนักเรียนวันเสำร ์ท่ี 29 พฤษภำคม  2564  เวลำ 13.00 – 15.0 0 น.  
 

ห้องท่ี ห้อง กรรมการมอบตัว หมายเหตุ 
1 116 นางสุเจตน์   บุญปล้อง นายวิษณุ  ผ่องฉาย  
2 117 นางกุลยา  รักเพชร นางสาวรัติยา  ทองสีนุช  
3 118 นางสาวสุทธินี  ทวนด า นางฤดี  ทองเนื้อหา  
4 122 นางสาวกาญจนา  คงชนะ นางจินดา  ไตรภูมิ  
5 123 นางอัฉราภรณ์   คงแป้น นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า  
6 124 นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง นางฐิรกานต์  สุขยา  
7 125 นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี นางจีรวรรณ  บุญคุ้ม  
8 126 นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ นายนพวิทย์  แซ่ภู่  

 
  
 
 
 
 

 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
มอบตัวนักเรียนวันอำทิตย์  ท่ี 30 พฤษภำคม  2564  เวลำ 08.30 – 11.0 0 น.  

 
ห้องท่ี ห้อง กรรมการมอบตัว หมายเหตุ 

1 116 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์  
2 117 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์   นางอัฉราภรณ์   คงแป้น  
3 118 นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ นางสุวิไล  กันตังกุล  
4 122 นางณิรดา  จงจิตร นายกุลธนิต  ด้วงกูล  
5 123 นายสุชาติ  โรวัฒน์ นางกาญจนา   เลิศล้ า  
6 124 นายเศณวี  อ่ าครอง นายวิษณุ  ผ่องฉาย  
7 125 นางพรทิพย์   เชยบัวแก้ว นางปรียา   บุญให้ผล  
8 126 นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ นายพินิจ  เทพมณี  
9 127 นายนพวิทย์  แซ่ภู่ นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์  

10 132 นางบุษบา  สุทธิมาศ นางจิตติมา  จู้ท่ิน  
 
 ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน  โรงเรียนและ
ทางราชการสืบไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  14 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 

 
 

ลงช่ือ 
                                       (นายณัฐวุฒิ      รัตนอรุณ) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


