
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนเทศบำล 7 ฝ่ังหมิ่น 
                                         ที่ 047/2563 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่เป็นรำยบุคคล เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเรียนตำมปกติ 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           

ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดเรียนในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มี
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอ านาจตามความในข้ อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔)       
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ท้ังในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต้ังแต่วันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๓   นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้ทุกช้ันเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น  มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนตามปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ดังนี้  

 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑. นำงผ่องพรรณ  ปินตำแสน  ประธำนกรรมกำร        
๒. นำยอุดมทรัพย์  อัยรำ   รองประธำนกรรมกำร   
๓. นำงสำวนงลักษณ์ วงค์รำษฎร์  กรรมกำร        
๔. นำยศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมำนนท์  กรรมกำร   
๕. นำยประชัน  หำญจริง  กรรมกำร   
๖. นำงปรียำภัทร์  ตุลำชม   กรรมกำร   
๗. นำงเครือวัลย์    อุตมะโน   กรรมกำร   
๘. นำงสำวจุฑำมำศ เหรียญแก้ว  กรรมกำร   
๙. นำงสำวพัชญ์วิสำ จันทพิมพ์  กรรมกำร   
๑๐.นำยวสันต์  นำยด่ำน   กรรมกำร   
๑๑.นำงลภัสรดำ  ดินหม้อ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

อ ำนำจหน้ำที่  
 (๑)  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำ กำรด ำเนินงำนและติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 

 



๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
 ๒.๑ เวรประจ าวัน 
 เวรวันจันทร์ 

ระดับอนุบาล  ๑. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
     ๒. นางสาวปรียานุช  ทวีกุล   

๓. นางสาวชฎาพร   เก่งการท า   
   ระดับประถม  ๑, นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ        หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวทัศนีย์    ชุมภูรัตน์   
๓. นางสาวธัญกมล  นะใจ    
๔. นางสาวกนกอร  ทองช่วย    
๕. นายนันทการ     ศรีธิดง    
๖. นายประชัน       หาญจริง    
๗. นายธนทรัพย์     เฉียบแหลม   
๘. นายสฤษฏ์ธน    พงษ์สวัสด์ิ   
๙. Miss Roda   Rubang    

  เวรวันอังคาร 
   ระดับอนุบำล  ๑. นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวอรสา  พรมโมคัก   
๓. นางสาวสันหพร  เจาะเส็น   
๔. Miss Hannah Grace Arribas Santos  

   ระดับประถม ๑. นางปรียาภัทร์   ตุลาชม   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
๒. นางโสพิชชาญ์   สมใจ      
๓. นางสาวเจนจิรา ปวงค า    
๔. นางสาวบุญฑริกา  มั่นศิลป์    
๕. นางสาวณัฐธา      แสงตารัตน์    
๖. นายกิตฏิพงษ์      กันทะวงค์   
๗. นายชาติชาย       เบญจวรรณ์   
๘. นายก าพล         ภูมิยิ่ง    
๙. Mr.stuart  Panell    

เวรวันพุธ 
   ระดับอนุบำล  ๑. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์  หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา   
๓. นางสาวธัญญาเรศ  ปงรังสี    

๔. Miss Genevieve C.Taniongon    
ระดับประถม ๑. นางสาวกฤติญา  กิติมา   หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางพัชรารัตน์  แหล่งกาศ   
๓. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   
๔. นางสาวปวันรัตน์   สุยะแก้ว   
๕. นางสาวกรรณิการ์   ทาค า   
๖. นายวสันต์   นายด่าน  
 
   



๗. นายคมสันต์  สกลกันต์     
๘. นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์   
๙. Miss  Richelle B. Ventura   

เวรวันพฤหัสบดี 
   ระดับอนุบำล  ๑. นางลภัสรดา  ดินหม้อ   หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวจิราภรณ์  ปัญญาฟู   
๓. Miss.Lovely Pear D.Gabriel   

ระดับประถม ๑. นางสาวอรนรินทร์   มุกดา  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
๒. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ    
๓. นางภิญญาดา    ด่านบุญเรือน   
๔. นางสาวลัลณล์ลิน   สุนทร    
๕. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์    
๖. นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์   
๗. Miss Sherryl Miraflores Buiza   

เวรวันศุกร์ 
   ระดับอนุบำล  ๑. นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวกาญจนา  จินะ   
๓. นางสาวจามจุรี  จักรสมศักด์ิ   
๔. Miss.Jasmine Carreon   
๕. Mrs.Maricel Srimakut    

ระดับประถม ๑. นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
๒. นางเครือวัลย์  อุตมะโน    
๓. นางประภาพร   อะทะยศ   
๔. นางสาวนัฐพร   จันทร์อุ่น   
๕. นางสาวญาดา   นาคะด ารงวรรณ   
๖. นายศิวาพร   เกษแก้ว    
๗. นายภัทรภณ   ดวงภู    
๘. Mr. Derek Monkman    

อ ำนำจหน้ำที่  
 (๑)  ครูเวรประจ าวันด าเนินการตรวจจุดคัดกรอง  โดยเดินผ่านตามจุดคัดกรองดังนี้ 

   - จุดท่ี ๑ ถาดเช็ดรองเท้า 
   - จุดท่ี ๒ อ่างล้างมือด้วยสบู่เหลว 
   - จุดท่ี ๓ ตรวจวัดอุณหภูมิ 
   - จุดท่ี ๔ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
 (๒) ขณะท าการคัดกรองหากพบนักเรียนมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม  มีน้ ามูก 
หายใจหอบเหนื่อย ให้ครูคัดแยกนักเรียนออกมา แล้วประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนไปพบแพทย์ทันที 
 
 
 
 
 



  (๓)  ปฏิบัติหน้าท่ีการรับนักเรียน และการส่งนักเรียน 
  - ช้ันอนุบาลฯ เลิกเรียน เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ปกครองมารับท่ีจุดรับ – ส่ง อาคารเรียนอนุบาล และ
น าหลักฐานในการรับนักเรียน พร้อมลงช่ือในสมุดรับนักเรียน 
  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เลิกเรียนเวลา ๑๖.๐๐ น. ครูเวรประกาศช่ือนักเรียนท่ีผู้ปกครองมารับ
เป็นรายบุคคล เวลา ๑๖.๓๐ น. นักเรียนรอผู้ปกครองอาคารอเนกประสงค์โดยเว้นระยะห่างทางสังคม  
 (๔) ครูเวรประจ าวันเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนในช่วงเช้า -กลางวัน-เย็น แล้วท าการบันทึก
เหตุการณ์ประจ าวันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารทราบ 

๒.๒ ครูประจ าชั้น 
๑.  นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๑   
๒.  นางสาวจิราภรณ์   ปัญญาฟ ู  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๑   
๓.  Miss Genevieve  C. Taniongon  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๑   

          4.  นางสาวธัญญาเรศ  ปงรังสี    ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๑             
5.  นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๒   
6.  นางสาวจามจุรี  จักรสมศักดิ์   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๒   
7.  Mrs. Merlyn Joy Madriga   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๒   
8.  นางสาวสันหพร  เจาะเส็น   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๑/๒   
9.   นางสาวชฏาพร   เก่งการท า  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๑   
10.  นางสาวกาญจนา   จินะ   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๑   
11.  Miss Hannah Grace Arribas Santos  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๑   
๑2.  นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว  ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๒   
๑3. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๒   
๑4. Miss Lovely  Pear Gabriel   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๒/๒   
๑5. นางลภัสรดา ดินหม้อ   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๑   
๑6. นางสาวปรียานุช  ทวีกุล   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๑   
๑7. Mrs.Maricel Srimakut   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๑   
๑8. นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน   ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๒   
๑9. นางสาวอรสา พรมโมคัก          ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๒   
20. Ms.Jasmine  Carreon     ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาล ๓/๒   
21. นางภิญญาดา ด่านบุญเรือน  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑    
๒2. นางสาวธัญกมล นะใจ   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑    
๒3. Miss  Richelle B Ventura   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑    
๒4. นางปรียาภัทร์ ตุลาชม   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒     
๒5. นายก าพล  ภูมิยิ่ง   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒    
๒6.  Miss  Sherryl Miraflores Buiza  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒    
๒7. นางสาวทัศนีย์ ชุมภูรัตน์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓     
๒8. นางสาวกรรณิการ์ ทาค า   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓    
๒9. Miss.Roda Gryll Batinay Rubang  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๓    
30. นางสาวเจนจิรา ปวงค า   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑    
 
 



31. นางสาวปวันรัตน ์ สุยะแก้ว   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑    
๓2. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒    
๓3. Miss  Melvyn Mae Altamia   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒    
๓4. นางพัชรารัตน ์ แหล่งกาศ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓   
๓5. นายภัทรภณ ดวงภู   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓   
๓6. นางกนกพิชญ ์ แปงใจ   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑   
๓7. นายสฤษฏ์ธน พงษ์สวัสด์ิ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑   
๓8. นางโสพิชชาญ์ สมใจ   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒   
๓9. นายนันทการ ศรีธิดง   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๓    
40. นายประชัน  หาญจริง  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๓   
41. นายศิวาพร  เกษแก้ว   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑   
๔2. นางสาวกฤติยา กิติมา   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑   
๔3. นายชาติชาย เบญจวรรณ์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒   
๔4. นางประภาพร อะทะยศ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
๔5. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
๔6. นายกิตฏิพงษ ์ กันทะวงษ ์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
๔7. นางสาวนัฐพร จันทร์อุ่น  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑   
๔8 นายคมสันต์   สกุลกันต์   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑   
๔9. นายศิริพงษ์  ล้ิมพรเสมานนท์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒    
50. นางสาวบุญทริกา  มั่นศิลป์   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒   
51. นายเอกชัย    ชัยธนานันท์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
๕2. นางสาวณัฐธิดา   แสงตารัตน์         ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
๕3. นางเครือวัลย์ อุตมะโน   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑    
๕4. นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑   
๕5. นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒   
๕6. นางสาวกนกอร ทองช่วย   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒   
๕7. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๓   
๕8. นางสาวญาดา นาคะด ารงวรรณ  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๓   
๕9. นายธนัตถ์นินทร์    แสนอาทิตย์  ครูพิเศษว่ายน้ า     
60. นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม  ครูพิเศษว่ายน้ า     
61. Mr. Derek Monkman   ครูชาวต่างชาติสอน Mathematics ,Science  
๖2. Mr.Stuart Timothy Parnell  ครูชาวต่างชาติสอน English   
๖3. Mr. Timothy  Roche     ครูชาวต่างชาติสอน English   
๖4. Mr. Unmesh  Kulkarni (Om)  ครูชาวต่างชาติสอน Science   
๖5. Miss  Melvyn Mae Acosta Altamia   ครูชาวต่างชาติสอน English   

อ ำนำจหน้ำที่  
 (๑)  จัดห้องเรียน จัดโต๊ะเรียน  โดยแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 1 เมตร 
 (๒) ท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือท้ังก่อนเรียน พักกลางวัน และ
หลังเรียน โดยมีการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือหลังเลิกเรียนทุกห้องเรียน  
 



 
 
 
 
 (๓) ขณะท าการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 (๔)  ให้นักเรียนเล่ียงการยืมส่ิงของต่างๆ จากเพื่อน เช่น อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 
 (๕) งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน 
 (๖) ให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน้ าตามความเหมาะสม 
 (๗) เน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่เหลว ท้ังก่อนและหลังการรับประทานอาหารหลัง การเข้าห้องน้ า 
และก่อนกลับบ้าน จนติดเป็นนิสัย ครูจะต้องสอนนักเรียนล้างมือ โดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ข้ันตอน 20 วินาที    ของ
กรมอนามัย 
 (๘) ควบคุม ดูแล การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ 

(๙)  ประสานงานต่อผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามาตรการหรือ
ข้อแนะน าท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นในการดูแลหรือเฝ้าระวังนักเรียนท่ีเป็นบุตรหลานตนเองหรือท่ีอยู่ในความปกครอง 

 

จึงเรียนประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

  ประกำศ ณ วันท่ี  11    สิงหำคม พ.ศ. 2563 
     
 
 
        (นำงผ่องพรรณ  ปินตำแสน) 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล 7 ฝ่ังหมิ่น 
 
 
 

        
      

 
        

 
 
 
 

 
 

 

 


