
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันท างานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ให้คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปฎิบัติราชการดังนี้ 

วัน เดือน ปี การปฎิบัติราชการ 
วันจันทร์ ท่ี 1 มิ.ย. 63 - คณะครูและบุคลากรลงช่ือปฎิบัติราชการ 

- เวลา 09.00 - 10.00 น. ทุกกลุ่มสาระฯ รับหนังสือเรียนท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานวิชาการแจ้งนัดนักเรียน ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และม.6 มาโรงเรียนเพื่อรับหนังสือ
เรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

วันท่ี 1 - 5 มิ.ย. 63 งานหลักสูตรและเลขานุการงานวิชาการ ส ารวจตารางสอนOnline ของแต่ละ 
กลุ่มสาระฯ และให้จัดตารางสอนOnline เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

วันอังคาร ท่ี 2 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 - 11.00 น. คุณครูท่ีปรึกษา ม.2,ม.3,ม.5 และม.6 รับเงิน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ท่ีคุณครูศันสนีย์  สมสีแสง 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 มิ.ย. 63 เวลา 08.00 - 09.00 น. คุณครูท่ีมีหน้าท่ีวัดอุณหภูมิท่ีจุดคัดกรองท่ีป้อมยาม 
       1. นางลภารัตน์ รอดสง 
       2. น.ส.ณัฐลิล ฤทธิชัย 
       3. นางฉลวย หนูจันทร์ 
       4. ยาม 
เวลา 09.00 - 09.40 น. นักเรียน ม.2 รับหนังสือเรียนท่ีกลุ่มสาระฯต่าง ๆ และ 
       นักเรียน ม.3 รับสมุดท่ีอาคารคหกรรม 
เวลา 09.45 - 10.25 น. นักเรียน ม.3 รับหนังสือเรียนท่ีกลุ่มสาระฯต่าง ๆ และ 
       นักเรียน ม.2 รับสมุดท่ีอาคารคหกรรม 
เวลา 10.00 - 11.00 น. นักเรียน ม.2 และ ม.3 พบครูท่ีปรึกษาเพื่อรับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
เวลา 11.05 น. นักเรียน ม.2 และ ม.3 กลับบ้าน 

 วันศุกร ์ท่ี 5 มิ.ย. 63 เวลา 08.00 - 09.00 น. คุณครูท่ีมีหน้าท่ีวัดอุณหภูมิท่ีจุดคัดกรองท่ีป้อมยาม 
       1. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ 
       2. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ 



       3. นางฉลวย   หนูจันทร์ 
       4. ยาม 
เวลา 09.00 - 09.40 น. นักเรียน ม.5 รับหนังสือเรียนท่ีกลุ่มสาระฯต่าง ๆ และ 
       นักเรียน ม.6 รับสมุดท่ีอาคารคหกรรม 
เวลา 09.45 - 10.25 น. นักเรียน ม.6 รับหนังสือเรียนท่ีกลุ่มสาระต่างๆและ 
       นักเรียน ม.5 รับสมุดท่ีอาคารคหกรรม 
เวลา 10.30 - 11.00 น. นักเรียน ม.5 และ ม.6 พบครูท่ีปรึกษาเพื่อรับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
เวลา 11.05 น. นักเรียน ม.5 และ ม.6 กลับบ้าน 

วันเสาร์ ท่ี 6 มิ.ย. 63 - สอบนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  คณะครูและบุคลากรตามค าส่ังโรงเรียน-
ชะอวดวิทยาคาร ท่ี 134/2563 
เวลา 07.00 - 08.55 น. คุณครูดังรายช่ือต่อไปนี้ 
       1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง 
       2. นายฤชายุส  พลายด้วง 
       3. นางอัมพร  แสงจันทร์ 
       4. นายวทัญญู  ทะเดช 
       5. นางสาวจิรา  จริตงาม 
ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนท่ีจุดคัดกรองหน้าป้อมยาม 
- คุณครูผู้คุมสอบทุกท่าน รับนักเรียนท่ีแถว และน านักเรียนเข้าห้องสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 7 มิ.ย. 63 - สอบนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 คณะครูและบุคลากรตามค าส่ังโรงเรียน-
ชะอวดวิทยาคาร ท่ี 134/2563 
เวลา 07.00 - 08.55 น. คุณครูดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
       1. นางเพ็ญนภา  สุคตะ 
       2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว 
       3. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว 
ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนท่ีจุดคัดกรองหน้าป้อมยาม 
- คุณครูผู้คุมสอบทุกท่านรับนักเรียนท่ีแถว และน านักเรียนเข้าห้องสอบ 

วันจันทร์ ท่ี 8 มิ.ย. 63 - เวลา 09.30 น. ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,หัวหน้างาน
วิชาการทุกท่าน เลขานุการวิชาการ ณ ห้องสนสร้อย 

วันอังคาร ท่ี 9 มิ.ย. 63 - เวลา 09.30 น. ประชุมครูของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ณ ห้องสนสร้อย 

วันพุธ ท่ี 10 มิ.ย. 63 - ประกาศผลสอบนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 3 (เสร็จสมบูรณ์) ท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 



วันท่ี 10 - 15 มิ.ย. 63 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจแผนการเรียนรู้ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 11 มิ.ย. 63 - เวลา 09.30 น. ประชุมครูของกลุ่มสาระภาษาไทย,สังคม,ศิลปะ,พลศึกษา และ 

การงานอาชีพ 
- ประกาศผลสอบนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วันศุกร ์ท่ี 12 มิ.ย. 63 - มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (คุณครูตามค าส่ัง) 
เวลา 07.00 - 08.30 น. คุณครูท่ีมีรายช่ือต่อไปนี้ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนท่ีจุด  
คัดกรองหน้าป้อมยาม 
       1. น.ส.ขวัญธิดา  ศักดิ์เศรษฐ์ 
       2. น.ส.นวิญญา  คุณฑล 
       3. น.ส.ชนกนาฎ กาญจนาภักดิ์ 
       4. น.ส.กัณหา ม้าแก้ว 

วันจันทร์ท่ี 15 มิ.ย. 63 - มอบตัวนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (คุณครูตามค าส่ัง) 
- เวลา 07.00 - 08.30 น. คุณครูท่ีมีรายช่ือต่อไปนี้ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนท่ีจุด
คัดกรองหน้าป้อมยาม 
       1. น.ส.ธันย์ชนก  สุมาลี 
       2. น.ส.มัตถกาญจน์  เอียดด า 
       3. น.ส.จิรา  จริตงาม 
       4. น.ส.เกศริน  สิทธิฤกษ์ 

วันอังคาร ท่ี 16 มิ.ย. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระฯรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ 
วันจันทร์ ท่ี 22 มิ.ย. 63 ฝ่ายวิชาการเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้อ านวยการ 

 

หมายเหตุ    ให้ผู้รับผิดชอบห้องประชุมสนสร้อย  และคุณครูท่ีปรึกษาดูแลห้องให้มีการเว้นระยะห่าง        
เน้นย้ าคุณครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแฮลกอร์ฮอล์ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 29  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

                                 (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 


