
  
ค าสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 

ท่ี ๑๓๖/ ๒๕๖๔ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดเตรียมแจกหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน  

   ...................................................... 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ น้ัน โรงเรียนพัฒนานิคมได้ก าหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี ๑–๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เพื่อความปลอดภัยในระยะการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ ก่อนจะด าเนินการในการสอน
ด้วยรูปแบบออนไซต์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนพัฒนานิคม จึงก าหนดการด าเนินการจัดเตรียมแจกหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน 
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗                           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)               
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดเตรียมแจกหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน ดังต่อไปน้ี 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายกิตติคม บุตรแสนคม  กรรมการ 
๑.๓ นายกิตติศักดิ์ ปานงาม  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวนุชนาถ ผาน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป           
ด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. คณะกรรมการด าเนินการ   
  ๒.๑  คณะกรรมการจัดเรียงหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ประกอบด้วย  

๒.๑.๑  นางนภเกตน์ ค าปัน ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  นางเรวดี    กวางโตน กรรมการ 
๒.๑.๓  นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์ กรรมการ 
๒.๑.๔  นางสาวปัทมา   เหรียญทอง กรรมการ 

๒.๑.๕  นางสาวแสงเทียน   ยุทธนาวิน กรรมการ 
๒.๑.๖  นางสาวอัญชิสา   ภิรมย์สุทธิ์ กรรมการ 
๒.๑.๗  นางสาวอโรชา    สลุงใหญ่  กรรมการ 
๒.๑.๘  ครูประจ าวิชา  กรรมการ 
๒.๑.๙   ครูประจ าช้ัน  กรรมการ 
๒.๑.๑๐ นายปารเมศ   มหิเมือง  กรรมการและเลขานุการ 



๒ 
 
 มีหน้าที่ 

๑. ครูประจ าวิชา  มีหน้าท่ีจัดเรียงหนังสือเรียนตามจ านวนนักเรียนแต่ละช้ัน                         
ในวันจันทร์ ท่ี ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  บริเวณหอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ 

๒. ครูประจ าช้ัน  มีหน้าท่ีจัดเรียงหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนบรรจุเป็นชุดส าหรับนักเรียน 
ในวันอังคาร ท่ี ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  บริเวณหอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ 
 

 ๒.๒  คณะกรรมการคัดกรองและควบคุมดูแลการเข้ารับหนังสือและอปุกรณ์การเรียน 
๒.๒.๑  นางเรวดี    กวางโตน ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์ กรรมการ 
๒.๒.๓  นางสาวปัทมา   เหรียญทอง กรรมการ 
๒.๒.๔  นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน กรรมการ 
๒.๒.๕  นางสาวอัญชิสา   ภิรมย์สุทธิ์ กรรมการ 
๒.๒.๖  นางสาวอโรชา   สลุงใหญ่  กรรมการ 
๒.๒.๗  นายปารเมศ มหิเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้นักเรียน  และก ากับให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
๒. ก ากับให้นักเรียนเข้ารับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนคร้ังละ ๑ คน  ต่อ ๑ ห้อง                       

และมีระยะห่าง ๑.๕ เมตร 
 ๒.๓  คณะกรรมการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
   วันพุธ ท่ี ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประกอบด้วย 

๒.๓.๑  นางสาวศิริเพ็ญ    ฤกษ์ใหญ่ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๒.๓.๒  นางเยาวลักษณ์         กองศิลป์ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๒.๓.๓  นางสาวมาริสา          ลอยแก้ว ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๒.๓.๔  นายธเนธ                ภู่ทองดี  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.๓.๕  นางสาวปรียาภรณ์     ผังคี ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.๓.๖  นางสาวทิพย์พร        กาญจนศิลป์   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๒.๓.๗  นาวสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๒.๓.๘  นางอรนุช                เอี่ยมธรรม ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๒.๓.๙  นายกาญจนภัทร        บุญคง   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๒.๓.๑๐ นางสาวสุภาภรณ์       แก่นรอด ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๒.๓.๑๑  นางสาวณัฐนรี           เคียงกลาง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๒.๓.๑๒  นางสาวปรารถนา       ค าสีทิพย์   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
๒.๓.๑๓  นางสาวปรางค์ทิพย์    ทองแย้ม   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 

  
 
 



๓ 
 
 ๒.๔  คณะกรรมการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
   วันพุธ ท่ี ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ประกอบด้วย 

๒.๔.๑  นางสาวสุภาวดี    ธิกา ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๒.๔.๒  นางอุษา            จันทร ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๒.๓.๓  นางจ าเรียง        หมู่ทอง  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๒.๔.๔  นางสาวรุ่งรัตน์      สวัสด์ิสุข ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓  
๒.๔.๕  นางสาวจริยา        บัวพนัส ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๒.๔.๖  นายศุภวัฒน์ ทองคมข า ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๒.๔.๗  นายทวีศักดิ์    พิทักษ์ศร ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๒.๔.๘  นายอิฐสรา           บุญคล้าย ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๒.๔.๙  นางสาวกมลทิพย์    พุทธรักขิโต ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 

 ๒.๕  คณะกรรมการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕, ๖   
    วันพฤหัสบดี ท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประกอบด้วย 

๒.๕.๑  นางสาวเกศรินทร์    มานะกุล แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๒.๕.๒  นายปารเมศ          มหิเมือง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๒.๕.๓  นางสาวพิชญาภา    แช่มแร่ม          แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๒.๕.๔  นางสาวอัญชิสา      ภิรมย์สุทธิ์  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๒.๕.๕  นายพงศธร           แสนเมือง  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๒.๕.๖  นางสาวสุนันทณี    ขุนทอง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๒.๕.๗  นายศิขริน         รุ่งโรจน์นิรันดร์ แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๒.๕.๘  นายพงศ์เพชร       รังษสีกรณ์          แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๒.๕.๒  นางนภเกตน์       ค าปัน ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๒.๕.๓  นายจักรพันธ์    อุนัยบัญ แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๒.๕.๔  นางสาวน้ ามนต์   ฤาชัย แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๒.๕.๖  นางสาวอโรชา   สลุงใหญ่  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๒.๕.๗  นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๒.๕.๙  นายดวงเด่น         เต่าเถ่ือน ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๒.๕.๑๑  นางอารีรัก           บุญรามณรงค์ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๒.๕.๑๓  นายธีรภัทร          นวลคูณ แทนครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๒.๕.๑๕  นางสาวน้ าทิพย์   ฤาชัย   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 

   
 
 
 
 
 



๔ 
 
  ๒.๖  คณะกรรมการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
    วันศุกร์ ท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประกอบด้วย 

๒.๖.๑  นางรัตณา       เสาศิริ           ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๒.๖.๒  นางเพ็ญนภา        ดอกกุหลาบ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๒.๖.๓  นางศรีรัตน์          จันทร์กลิ่น          ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๒.๖.๔  นางสาวกรรณิกา   เพียรพิจารณ์  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๒.๖.๕  นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๒.๖.๖  นางสาวศิรดา      ศรีวิลักษณ์  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๒.๖.๗  นางสงวน จันทร์พร ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๒.๖.๘  นางใจทิพย์ อนันต์สลุง  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๒.๖.๙  นางสาวขนิษฐา   หร่ังแร่  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๒.๖.๑๐ นายศราวุฒิ   บ ารุงศิลป์ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 

  ๒.๗  คณะกรรมการแจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
    วันศุกร์ ท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ประกอบด้วย 

๒.๗.๑  นางทัศนี  เทียนบุตร ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๒.๗.๒  นางสาวปัทมา     เหรียญทอง   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๒.๗.๓  นายเสน่ห์    ค าปัน           ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๒.๗.๔  นางสาวพัชริดา   รวมสุข  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๒.๗.๕  นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๒.๗.๖  นางสาวแสงเทียน   ยุทธนาวิน ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๒.๗.๗  นายพงศ์ศานต์   เจริญวารี ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๒.๗.๘  นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๒.๗.๙  นางกาญจน์สุดา   มาช่วย   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๒.๗.๑๐  นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง    ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๒.๗.๑๑  นางสาวจุฑาทิพ   ห้องกระจก    ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๒.๗.๑๒  นางเยาวพา    บุญส่งศรี  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๒.๗.๑๓  นางสาวสุภาวดี    แก้วถึง ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๒.๗.๑๔  นางสาวจีรญาดา    ทองมีใย   ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๒.๗.๑๕  นางสาวณัฐณิชา   แสงแก้ว ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 

  มีหน้าที่ 
๑. รับแบบลงช่ือรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ณ ห้องบริเวณหน้าหอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ 
๓. แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนพร้อมให้นักเรียนลงช่ือในแบบลงช่ือรับ

หนังสือและอุปกรณ์การเรียน  
๔. น าแบบลงช่ือรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ส่งคืนกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 



๕ 
 
  ๒.๘  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่           ประกอบด้วย 

๒.๘.๑  นายชูชาติ โพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ 
๒.๘.๒  นายดวงเด่น เต่าเถ่ือน  กรรมการ 
๒.๘.๓  นายศราวุฒิ  บ ารุงศิลป์  กรรมการ 
๒.๘.๔  นายศุภวัฒน์  ทองคมข า  กรรมการ 
๒.๘.๕  นักการภารโรง-แม่บ้าน  กรรมการ 
๒.๘.๖  นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร  กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมโต๊ะเพื่อวางหนังสือ และบรรจุหนังสือ อุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอกับจ านวน
ห้องเรียน พร้อมติดป้ายช่ือให้เรียบร้อย 
 

 ให้ผู้มีรายนามตามค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดี 
แก่ทางโรงเรียนและราชการ สืบไป 
   
             สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๘  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
           ลงช่ือ 
               (นางณัฏฐินี  หอมจันทร์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ก าหนดการ 
การจัดเตรียมแจกหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน  

ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ 
 

วันที่ เวลา ภาระหน้าที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08.00-16.00 น. ครูประจ าวิชาจัดวางหนังสือตามจ านวนนักเรียนแต่ละห้อง 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08.00-16.00 น. ครูประจ าช้ันจัดเรียงหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเป็นชุดให้นักเรียน 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

13.00-16.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

13.00-16.00 น. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


