
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่ี 302/2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ฉบับที่ 7 
 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้
โรงเรียนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้กำหนดให้ทาง
โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากคำนงึถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพื่อให้การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – ๑๙) ภายในสถานศึกษา อาศัยอำนาจความในมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ี
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในระหว่างวันท่ี  1 – 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการที ่ปรึกษา  (Consultants Committee) มีหน้าท่ี  ให้การสนับสนุน          
ท่ีปรึกษา การดำเนินงานทุกฝ่าย ให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและเกิดผลดี  ประกอบด้วย 
 1.  ดร.ชาญชัย  ทิพเนตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 
 2.  นายบุญชู   จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง  
     และครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
 3.  นายสมภพ  วะยาคำ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 4.  นายประสาท  สมใจเพ็ง ประธานชมรมครูเก่า 

  2. คณะกรรมการอำนวยการ (Project Administration Committee) มีหน้าท่ี วางแผน             
ให้คำปรึกษา และกำกับดูแล  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1.  นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3.  นางวรรณพัทร ซื่อตรง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4.  นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5.  นายไพโรจน ์ บุญช่วย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  
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3.  คณะกรรมการกล ุ ่ มบร ิหารงานว ิชาการ  (Academic Administration Group 
Committee) มีหน้าที่  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบข่ายการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ตามวัน 
เวลา ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา  :  นางวรรณพัทร   ซื่อตรง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

   3.1  ครูนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  มีหน้าท่ี  
นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามตารางสอนของโรงเรียน และ
รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

1. นางนงเยาว ์  วระกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
2. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
3. นางสาวชุติมา  มณีเรืองเดช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
4. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
5. นางสาวพัชรวรรณ เจริญพันธุ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
6. นายกฤษดา  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
7. นายธานี   ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
8. นายพินัย  โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
9. นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว 
10.  นายอนุกูล  ปิโย  หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
11.  นายภัทรดนัย  มณี  ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

3.2  ครูผู้สอน  มีหน้าที่  จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (On-Air , Online , On demand และ On hand) หรือรูปแบบอื่นที่ครูกำหนด ครูผู้สอนประจำ
วิชาประสานงานแจ้งนักเรียน และผู้ปกครอง โดยใช้ตารางสอนของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ที่พักอาศัย  
(Work From Home ยกเว้น ผู้ที่มีคำส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน) ในวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 หรือ
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และรายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน ตามวัน เวลา ที่กำหนด  โดยให้ลงช่ือ
ปฏิบัติราชการตามแบบ Google Forms ประกอบด้วย 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางนงเยาว ์  วระกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวปัญจพร  มาพลาย    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  คร ู
4. นางชุติมา  ล้ิมลมัย   คร ู
5. นางวรวด ี  อินทร์กอง  คร ู
6. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอื้อ  คร ู
7. นางเนตรนภา เกยีรติสมกิจ  คร ู
8. นางจุรีย์  พัฒผล   คร ู
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คร ู
10.  นางสาวลักษณาภรณ์     จันทร์วัชรพล  คร ู
11.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  คร ู
12.  นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์  คร ู
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13.  นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว   คร ู
14.  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  คร ู
15.  นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม  คร ู
16.  นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  คร ู
17.  นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  คร ู
18.  นายกฤษณ์  การะเกตุ  คร ู
19.  นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  คร ู
20.  นายเดชา   เดชะคำภู  คร ู
21.  นายสุนทร   แตงโต   คร ู
22.  นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  คร ู
23.  นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค  เจ้าหน้าท่ี Lab boy 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.  นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธ ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นายพิเชษฐ ผาสุข  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางกัญญา   แก้วแกมเสือ  คร ู
 4.  นายขวัญชัย นุ่มอ่อน  คร ู
 5.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คร ู
 6.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คร ู
 7.  นายปัญญา บุญเติมเต็ม  คร ู
 8.  นางชมภูนุช คงทัด  คร ู
 9.  นางสาวธนพร มากระจัน  คร ู
 10. นางบุษกร กานต์กำพล  คร ู
 11. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  คร ู
 12. นางสาวพิจักษณานี ตุนา   คร ู
 13. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  คร ู
 14. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คร ู
 15. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  คร ู
 16. นายธนพงศ์ ต้ังธรรมนิยม  คร ู
 17. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  คร ู
 18. นายยศพงศ์  ทรงเพียรธรรม  คร ู
 19. นางสาวกาลัญญา  ใจช่ืน  คร ู
 20. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คร ู

21. นางสาวธาญทิพน ์ ทองเช้ือ   ครูอัตราจ้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1.  นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวผุสชา ทิพเนตร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางสาวศกุนี ศรีเหรา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 4.  นางนิตยา ปริปุรณะ  คร ู
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 5.  นางเครือวัลย์ ประสานชีพ  คร ู
 6.  นางปิยนันท์ ต้ังกองทรัพย ์  คร ู
 7.  นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  คร ู

 8.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  คร ู
 9.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  คร ู
 10. นายจักรพงษ ์ แซ่หล่ี  คร ู
 11. นางสาวพรกมล ช้างเผือก  คร ู
 12. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  คร ู

 13. นายธนเวท ธูสรานนท์  คร ู
 14. นายอรรถพล มีชะนะ  คร ู
 15. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  คร ู
 16. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน  คร ู
 17. นางสาวปรียานุช  บัวผัน  คร ู

 18. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  คร ู
 19. นางสาวภัทราภรณ์   ศรีชมภู  คร ู
 20. นายพัฒนา โชติกันตะ  คร ู
 21. นางสาวมนิษา ยอดเกตุ  ครูอัตราจ้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นายไพฑูรย ์ พูลเกิด  คร ู

 4.  นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์  คร ู
 5.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  คร ู
 6.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  คร ู
 7.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  คร ู
 8.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  คร ู
 9.  นางนันท์ณภัส กันพงษ ์  คร ู
 10. นางสาวสุนิสา เวชกุล  คร ู
 11. นางสาวอภิญญา  ปานชา   คร ู
 12. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม   คร ู
 13. นางสาววรรณฤดี ปานดำ  คร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ   
 3.  นางสายพาน ทองจันทร์  คร ู
 4   นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  คร ู
 5.  นายสมชาย เทียนไชย  คร ู
 6.  นางสาวรวินท์วิภา โชติประภารัตน์  คร ู
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 7.  นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  คร ู
 8.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คร ู
 9.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คร ู
 10. นางสาวชนิดาภา  กิตติกมลเมศ  คร ู
 11. นายธเนศ บริสุทธิ์  คร ู
 12. นางสาวสุมนทรา ใจดี  คร ู
 13. นางธดากรณ์ กล่ินหอม  คร ู

 14. นางสาวมะลิ เกตุรักษ์  คร ู
 15. นางสาวมาลี เชียงวิราฑา  คร ู
 16. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  คร ู

   17. นางเพยาว์  ตนดี   คร ู
   18. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  คร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 1.  นายธานี ปริปุรณะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
 2.  นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 3.  นายไพโรจน ์ บุญช่วย  คร ู
 4.  นายวิพัฒน ์ ปมิตต์ธศิล  คร ู
 5.  นายครรชิต น้ำใจดี  คร ู
 6.  ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์   หนูสาย  คร ู
 7.  นายณัฐวุฒิ     ทัพหนุน   คร ู
 8.  นางสาวนุจรี      สาธุรัมย์   คร ู
 9.  นางสาวพรพิมล นามวงศา  คร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1.  นายกฤษดา นิยมทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นายสิรวัชร นุกูลธรรม  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.   นางอุษา อนันตวิไลเลขา  คร ู
 4.  นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ  คร ู
 5.  นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์  คร ู
 6.  นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  คร ู
 7.  นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง  คร ู
 8.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  คร ู
 9.  นายมารุต คนหลัก  คร ู
 10. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ  คร ู

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 1.  นายพินัย โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางดวงใจ ผาสุข  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางทัศนีย์ ม่วงน้อย  คร ู
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 4.  นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน  คร ู
 5.  นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  คร ู
 6.  นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง  คร ู
 7.  นายเบญจรงค์ ศรีโพดก  คร ู
 8.  นางสุวรรณี เข็มเพชร  คร ู

กลุ่มงานแนะแนว 
 1.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3.  นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  คร ู
  4.  นายนที หนูทวน  คร ู

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
1. นายอนุกูล  ปิโย   หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวอภันตรี วังสงค์   คร ู
4. นางสมบูรณ์  ทองงาม   คร ู
5. นายปัถย์สรัล กระธน   คร ู
6. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่   คร ู
7. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  คร ู
8. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ ์   คร ู
9. นายภัทรดนัย มณี   คร ู
10.  นางสาวธมณ สำราญสุข  ครูอัตราจ้าง 
11.  นางสาวเจนจิรา หนูทอง   ครูอัตราจ้าง 

   3.3  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ และสำนักงานทะเบียน           
– งานวัดและประเมินผล   มีหน้าที่  มาปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในระหว่างวันท่ี  
วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 

2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 
1. นายปัถย์สรัล    กระธน 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นายปัถย์สรัล    กระธน 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นายปัถย์สรัล    กระธน 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 

2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 
1. นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวอรุโณทัย   ขันทอง 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวอรุโณทัย   ขันทอง 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวอรุโณทัย   ขันทอง 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวภัทรี    พันธ์แตง 
2. นางสาวธมณ    สำราญสุข 

1. นางสาวอรุโณทัย   ขันทอง 

3.5  ครูกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  มีหน้าที่ มาปฏิบัติงานอยู่เวรและจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (On-Air Online On demand และ On hand) หรือ
รูปแบบอื่นที่ครูกำหนด  ณ ห้องพักครูของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้ลงช่ือปฏิบัติงาน ณ ห้องศูนย์รวมใจ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 

1 พฤศจิกายน 2564 1. นางจุรีย์  พัฒผล                         2. นางสาวอุบลวดี   อดิเรกตระการ 
3. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ                 4. นายสุนทร  แตงโต 
5. นางสาวเฉลิมศรี   โป่งรักษ์             6. นางสาวปรีดา   เปรมชัยศรี  
7. นางสาวธัญญรัตน์   แก้วศรีงาม  

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางจุรีย์  พัฒผล                         2. นางสาวอุบลวดี   อดิเรกตระการ 
3. นางสาวเฉลิมศรี   โป่งรักษ์             4. นางสาวปรีดา   เปรมชัยศรี  
5. นางวรวดี   อินทร์กอง                   6. นางสาวสุนันทา  อ่อนเป่ียม 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางจุรีย์  พัฒผล                          2. นางสาวอุบลวดี   อดิเรกตระการ 
3. นางสาวเฉลิมศรี   โป่งรักษ์              4. นางสาวปรีดา   เปรมชัยศรี  
5. นางสาวธัญญรัตน์   แก้วศรีงาม         6. นางสาวลักษณาภรณ์    จันทร์วัชรพล 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางเนตรนภา   เกียรติสมกิจ            2. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์ 
3. นางชุติมา  ล้ิมลมัย                        4. นางสาวสุนันทา  อ่อนเป่ียม 
5. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส                  6. นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว 
7. นายกฤษณ์  การะเกตุ 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางนงเยาว์   วระกุล                     2. นางเนตรนภา     เกียรติสมกิจ 
2. นายอนันต์    ศรีมรกตกาญจน์          4. นางชุติมา   ล้ิมลมัย 
5. นายชัยวัฒน์    ทองสุกใส                6. นายปิติภูมิ     น้ำแก้ว 
7. นางวรวดี   อินทร์กอง                     
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นายพิทยา    จ้อยศรีเกตุ                 2. นายสุนทร    แตงโต 

3. นางสุวภีร์      อินทร์ใจเอื้อ              4. นางวรวดี    อินทร์กอง 
5. นางชุติมา    ล้ิมลมัย                      6. นางสาวสุนันทา     อ่อนเป่ียม 
6. นายกฤษณ์   การะเกตุ 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางนงเยาว์    วระกุล                     2. นางสาวลักษณาภรณ์    จันทร์วัชรพล 
3. นายชัยวัฒน์   ทองสุกใส                  4. นายปิติภูมิ    น้ำแก้ว 
5. นายกฤษณ์    การะเกตุ                   6. นางสุวภีร์     อินทร์ใจเอื้อ                 
7. นางสาวปัณณพร    จันชัยภูมิ 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางนงเยาว์    วระกุล                     2.นายพิทยา    จ้อยศรีเกตุ      
3. นายสุนทร    แตงโต                       4. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
5. นายอธิศสิษฐ์    เอ็งนิธิธารา              6. นายเดชา   เดชะคำภู 
7. นางสุวภีร์      อินทร์ใจเอื้อ              

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวปัญจพร    มาพลาย              2. นายอธิศสิษฐ์    เอ็งนิธิธารา 
3. นางสาวลักษณาภรณ์  จันทร์วัชรพล     4. นายเดชา   เดชะคำภู 
5. นางเนตรนภา    เกียรติสมกิจ             6. นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวปัญจพร    มาพลาย               2. นายอธิศสิษฐ์   เอ็งนิธิธารา 
3. นายเดชา    เดชะคำภู                      4. นายอนันต์   ศรีมรกตกาญจน์ 
5. นางสาวธัญญรัตน์    แก้วศรีงาม          6. นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 

1 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นางสาวพิจักษณานี     ตุนา 
3. นางสาวอรพรรณ   ดวงแข              4. นางสาวพรสุดา   แสงธรรมนาถ 
5. นางสาวรัชฎาภรณ์    ฉายสีอ่อน 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                  2. นายยศพงค์    ทรงเพียรธรรม 
3. นางสาวณัฏฐลภัส    จันทร์เดชาสุข     4. นางสาวธนพร    มากระจัน 
5. นางสาวกรรธิมา   บุญยาชัย 

3 พฤศจิกายน 2564 คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกคน 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นายขวัญชัย    นุ่มอ่อน 

3. นายปัญญา   บุญเติมเต็ม                4. นางสาวรัชฎาภรณ์   ฉายสีอ่อน          
5. นางสาวกรรธิมา    บุญยาชัย 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นางนภัสนันท์    แผนสมบูรณ์ 
3. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์   4. นางกัญญา   แก้วแกมเสือ 
5. นางสาวอมฤตรส    ทับทิมเล็ก 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นางบุษกร    กานต์กำพล 
3. นายขวัญชัย   นุ่มอ่อน                   4. นายปัญญา    บุญเติมเต็ม 
5. นายธนพงศ์    ต้ังธรรมนิยม 
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                  2. นายพิเชษฐ    ผาสุข 

3. นางชมภูนุช   คงทัด                       4. นางบุษกร   กานต์กำพล 
5. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นายยศพงค์     ทรงเพียรธรรม 
3. นายธนพงศ์    ต้ังธรรมนิยม             4. นางสาวณัฏฐลภัส    จันทร์เดชาสุข      
5. นางสาวอรพรรณ   ดวงแข 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นางชมภูนุช    คงทัด 
3. นางสาวพรสุดา   แสงธรรมนาถ        4. นางสาวพิจักษณานี   ตุนา          
5. นางสาวกาลัญญา   ใจช่ืน 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ                 2. นางนภัสนันท์    แผนสมบูรณ์ 
3. นางกัญญา   แก้วแกมเสือ               4. นางสาวกัณณ์อลิน    จันทะปภาวงษ์          
5. นางสาวอมฤตรส    ทับทิมเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 

1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์        2. นางสาวกัญญาภัค    แก้วตาสาม 
3. นางสาวพิรญาณ์   ต้ังแสงสุวรรณ      4. นายอรรถพล   มีชะนะ 
5. นางสาวมนิษา    ยอดเกตุ               6. นางสาวนภนันท์    พุ่มดารา 
7. นางสาวชนิกานต์    โกพัฒน์ตา 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวศกุนี    ศรีเหรา                 2. นางสาวพรกมล    ช้างเผือก 
3. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน                 4. นายธนเวท    ธูรสรานนท์ 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวชุติมา   มณีเรืองเดช           2. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีชมภู 
3. นายจักรพงษ์   แซ่หล่ี                   4. นายพัฒนา   โชติกันตะ 
5. นางสาวรุ่งฤดี    ทองแก้ว 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางนิตยา   ปริปุรณะ                   2. นางเครือวัลย์     ประสานชีพ 
3. นางปิยนันท์    ต้ังกองทรัพย์           4. นางสาวฤทัยพร   กิจเบญจะ 
5. นางสาวพัณณิตา    อสิพงษ์            6. นางสาวกัลยรัตน์     คเชนทร 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวผุสชา    ทิพเนตร               2. นางสาวปัณฐิสา   ช่อมะม่วง 
3. นางสาววาสนา   เพชรรัตน์             4. นางสาวปรียานุช    บัวผัน 
5. นางสาวพิรารักษ์    วิไลเนตร 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์        2. นางสาวกัญญาภัค    แก้วตาสาม 
3. นางสาวพิรญาณ์   ต้ังแสงสุวรรณ      4. นายอรรถพล   มีชะนะ 
5. นางสาวมนิษา    ยอดเกตุ               6. นางสาวนภนันท์    พุ่มดารา 
7. นางสาวชนิกานต์    โกพัฒน์ตา 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวศกุนี    ศรีเหรา                 2. นางสาวพรกมล    ช้างเผือก 
3. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน                 4. นายธนเวท    ธูรสรานนท์ 

 

/วันที่... 
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวชุติมา   มณีเรืองเดช           2. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีชมภู 

3. นายจักรพงษ์   แซ่หล่ี                   4. นายพัฒนา   โชติกันตะ 
5. นางสาวรุ่งฤดี    ทองแก้ว 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางนิตยา   ปริปุรณะ                   2. นางเครือวัลย์     ประสานชีพ 
3. นางปิยนันท์    ต้ังกองทรัพย์           4. นางสาวฤทัยพร   กิจเบญจะ 
5. นางสาวพัณณิตา    อสิพงษ์            6. นางสาวกัลยรัตน์     คเชนทร 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวผุสชา    ทิพเนตร               2. นางสาวปัณฐิสา   ช่อมะม่วง 
3. นางสาววาสนา   เพชรรัตน์             4. นางสาวปรียานุช    บัวผัน 
5. นางสาวพิรารักษ์    วิไลเนตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนุชสรา    กิจพิทักษ์            2. นางสาวมยุเรศ     เป็นมูล 

3. นางสาวอภิญญา    ปานชา 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางพนิสา    ทรงเพียรธรรม            2. นางสาววรรณฤดี     ปานดำ 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นายไพฑูรย์    พูลเกิด                    2. นางสาวชันม์วรนัน     ศิริพันธุ์ 

3. นางสาวศรีอมรา     พลายระหาญ 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางนันท์ณภัส     กันพงษ์               2. นางสาวรุ่งนภา     เทียนสว่าง 

3. นางสาวสุนิสา    เวชกุล                  
5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพมาศ    ดนตรีพงษ์          2. นายปกรณ์วิท     กล้าหาญ 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนุชสรา    กิจพิทักษ์            2. นางสาวมยุเรศ     เป็นมูล 

3. นางสาวอภิญญา    ปานชา 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางพนิสา    ทรงเพียรธรรม            2. นางสาววรรณฤดี     ปานดำ 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นายไพฑูรย์    พูลเกิด                    2. นางสาวชันม์วรนัน     ศิริพันธุ์ 
3. นางสาวศรีอมรา     พลายระหาญ 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางนันท์ณภัส     กันพงษ์               2. นางสาวรุ่งนภา     เทียนสว่าง 
3. นางสาวสุนิสา    เวชกุล                  

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพมาศ    ดนตรีพงษ์          2. นายปกรณ์วิท     กล้าหาญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ    เจริญพันธุ์      2. นางเพยาว์    ตนดี 

3. นางสาวสุมนทรา   ใจดี                  4. นางธดากรณ์    กล่ินหอม  
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต    อัครปัญญาวิทย์             

3. นางสาวมาลี    เชียงวิราฑา             4. นางสาวมาลัย    เชียงวิราฑา 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นางสาวอัจฉราพร    กล่ินเกษร      

3. นางสาวรวินท์นิภา   โชติประภารัตม์  4. นางสาวชนิดาภา    กิตติกมลเมศ 

/วันที่... 
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นายสมชาย   เทียนไชย  

3. นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์                  4. นางสาวชนิกานต์    ศรีทองสุข 
5. นางสาวพรพรรณ   นาคสุวรรณ 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นายกรณ์ภูพงษ์    ศิลปเตชอังกูร             
3. นางสายพาน   ทองจันทร์               4. นางสาววิจิตรพร   สระทองแหม็น 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ    เจริญพันธุ์      2. นางเพยาว์    ตนดี 
3. นางสาวสุมนทรา   ใจดี                  4. นางธดากรณ์    กล่ินหอม  

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต    อัครปัญญาวิทย์             
3. นางสาวมาลี    เชียงวิราฑา             4. นางสาวมาลัย    เชียงวิราฑา 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นางสาวอัจฉราพร    กล่ินเกษร      
3. นางสาวรวินท์นิภา   โชติประภารัตม์  4. นางสาวชนิดาภา    กิตติกมลเมศ 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นายสมชาย   เทียนไชย  
3. นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์                  4. นางสาวชนิกานต์    ศรีทองสุข 
5. นางสาวพรพรรณ   นาคสุวรรณ 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์       2. นายกรณ์ภูพงษ์    ศิลปเตชอังกูร             
3. นางสายพาน   ทองจันทร์               4. นางสาววิจิตรพร   สระทองแหม็น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

วันที่  ครูที่มาปฏิบัติงาน  
1 พฤศจิกายน 2564 1. นายพินัย   โพธิ์ศรี                      2. นางสาวศิริลักษณ์     แย้มเขนง 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสุวรรณี    เข็มเพ็ชร                2. นายเบญจรงค์     ศรีโพดก               
3 พฤศจิกายน 2564 คุณครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางทัศนีย์     ม่วงน้อย                 2. นายรัฐปรัชญ์     โรจนศักดิ์โภคิน 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นางดวงใจ    ผาสุข                     2. นางสาวโสรญา     ธีรพิพัฒนปัญญา  
8 พฤศจิกายน 2564 1. นายพินัย   โพธิ์ศรี                      2. นางสาวศิริลักษณ์     แย้มเขนง 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสุวรรณี    เข็มเพ็ชร                2. นายเบญจรงค์     ศรีโพดก               

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางทัศนีย์     ม่วงน้อย                 2. นายรัฐปรัชญ์     โรจนศักดิ์โภคิน 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นางดวงใจ    ผาสุข                     2. นางสาวโสรญา     ธีรพิพัฒนปัญญา  
12 พฤศจิกายน 2564 1. นายพินัย   โพธิ์ศรี                      2. นางสาวศิริลักษณ์     แย้มเขนง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นายธานี    ปริปุรณะ                    2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 
2 พฤศจิกายน 2564 1. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์    หนูสาย         2. นายณัฐวุฒิ     ทัพหนุน 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นายวิพัฒน์     ปมิตต์ธศิล              2. นายครรชิต     น้ำใจดี 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาพร     ดอนอินผล         2. นางสาวพรพิมล    นามวงศา 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นายธานี    ปริปุรณะ                    2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 
8 พฤศจิกายน 2564 1. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์    หนูสาย         2. นายณัฐวุฒิ     ทัพหนุน 

/วันที่... 
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นายวิพัฒน์     ปมิตต์ธศิล              2. นายครรชิต     น้ำใจดี 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาพร     ดอนอินผล         2. นางสาวพรพิมล    นามวงศา 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นายธานี    ปริปุรณะ                    2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 
12 พฤศจิกายน 2564 1. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์    หนูสาย         2. นายณัฐวุฒิ     ทัพหนุน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม 

3. นายมารุต    คนหลัก 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นางอุษา   อนันตวิไลเลขา   

3. นางสาวปรัชญาวลี     มาลัยนาค 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นางสาวปรียาภรณ์    น้ำค้าง 

3. นางสาวจิราภรณ์    น้อยแก้ว 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา   นิยมทอง                 2. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม 

3. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา   นิยมทอง                 2. นายธีรดล    อินทร์ลำพันธุ์ 

3. นางพจมาลย์    สังข์สุวรรณ 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม 

3. นายมารุต    คนหลัก 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นางอุษา   อนันตวิไลเลขา   

3. นางสาวปรัชญาวลี     มาลัยนาค 
10 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา    นิยมทอง                2. นางสาวปรียาภรณ์    น้ำค้าง 

3. นางสาวจิราภรณ์    น้อยแก้ว 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา   นิยมทอง                 2. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม 

3. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ 
12 พฤศจิกายน 2564 1. นายกฤษดา   นิยมทอง                 2. นายธีรดล    อินทร์ลำพันธุ์ 

3. นางพจมาลย์    สังข์สุวรรณ 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นายอนุกูล     ปิโย 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นายอนุกูล     ปิโย 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุวารีย์    ยี่ภู่ 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุวารีย์    ยี่ภู่ 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นายอำนาจ     ปุ้งโพธิ์              
8 พฤศจิกายน 2564 1. นายอำนาจ     ปุ้งโพธิ์              

 

/วันที่... 
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วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอภันตรี    วังสงค์               

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอภันตรี    วังสงค์               
11 พฤศจิกายน 2564 1. นายภัทรดนัย    มณี               
12 พฤศจิกายน 2564 1. นายภัทรดนัย    มณี               

กลุ่มงานแนะแนว 

วันที่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวรุ่งนภา    วีระพงษ ์
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวรุ่งนภา    วีระพงษ ์
3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวณัฐชา    พิกุลทอง                2. นางสาวรุ่งนภา    วีระพงษ ์

3. นางสาวพิริยา     สุนทรเนตร             4. นายนที    หนูทวน 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นายนที    หนูทวน 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นายนที    หนูทวน 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวณัฐชา    พิกุลทอง 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวณัฐชา    พิกุลทอง 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพิริยา    สุนทรเนตร 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวพิริยา    สุนทรเนตร 
12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวณัฐชา    พิกุลทอง                2. นางสาวรุ่งนภา    วีระพงษ ์

3. นางสาวพิริยา     สุนทรเนตร             4. นายนที    หนูทวน 

4.  คณะกรรมการกล ุ ่ มบ ร ิ ห า ร งานบ ุ ค คล  (Personnel Administration Group 
Committee) มีหน้าท่ี  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและขอบข่ายการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา              
ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา  :  นางสาวศุภวรรณ    ช่อผกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   4.1  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่  มาปฏิบัติงาน              
ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 

2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 
1. นางนภัสนันท์    แผนสมบูรณ์ 
2. นายกรณ์ภูพงษ์   ศิลปเตชอังกูร 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวพรกมล    ช้างเผือก 
2. นางสาวกัญญาภัค     แก้วตาสาม 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวมาลี      เชียงวิราฑา 
2. นางสาวมาลัย    เชียงวิราฑา 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวศรีอมรา     พลายระหาญ 
2. นางสาวรุ่งนภา     เทียนสว่าง 
3. นางสาวสุนิสา     เวชกุล 

 

/วันที่... 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 

2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 
1. นางสุวภีร์    อินทร์ใจเอื้อ 
2. นางสาวลักษณาภรณ์   จันทร์วัชรพล 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวชมภูนุช     คงทัด 
2. นางสาวพิจักษณานี     ตุนา 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาววิจิตรพร    สระทองแหม็น 
2. นายกฤษณ์      การะเกตุ 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางนภัสนันท์    แผนสมบูรณ์ 
2. นายกรณ์ภูพงษ์   ศิลปเตชอังกูร 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวพรกมล    ช้างเผือก 
2. นางสาวกัญญาภัค     แก้วตาสาม 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวทิพย์วรรณ      เสร็จกิจ 
2. นางสาวสุนิสา    เรือนเพ็ชร 

1. นางสาวมาลี      เชียงวิราฑา 
2. นางสาวมาลัย    เชียงวิราฑา 

4.2  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ  มีหน้าท่ี  มาปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงาน
ผู้อำนวยการ ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์ 

2. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวอภิญญา    ปานชา 

2. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์ 

2. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวอภิญญา    ปานชา 

2. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์ 

2. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวอภิญญา    ปานชา 

2. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์ 

2. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวอภิญญา    ปานชา 

2. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวกัณณ์อลิน   จันทะปภาวงษ์ 

2. นางสาวปัญจพร   มาพลาย 
12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวธาญทิพน์    ทองเช้ือ 1. นางสาวอภิญญา    ปานชา 

2. นางสาวกาลัญญา    ใจช่ืน 

/5.คณะกรรมการ... 
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5. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผน (Budget and Planning Group 
Committee) มีหน้าที่  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบข่ายการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน งบประมาณ              
และแผน ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา  :  นายจารุพงษ์    กล่อมจิตต์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผน 

   5.1  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานงานการเงิน  มีหน้าท่ี มาปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงาน
การเงิน ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 
2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร 
3. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 

3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 
4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร 
3. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 

5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 
8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 
9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 
10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร 
11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 

2. นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร 
3. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์ 

12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ 1. นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน 
2. นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร 

5.2  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานงานแผน  มีหน้าที่ มาปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงาน
งานแผน ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย  

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 

2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 
1. นายธเนศ  บริสุทธิ์ 
 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวปรียานุช  บัวผัน 
2. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์ 
2. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 

2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 
1. นายธเนศ  บริสุทธิ์ 
 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวปรียานุช  บัวผัน 
2. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์ 
2. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นายธเนศ  บริสุทธิ์ 
 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวปรียานุช  บัวผัน 
2. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์ 
2. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวเจนจิรา    หนูทอง 
2. นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ 

1. นายธเนศ  บริสุทธิ์ 
 

5.3  ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานงานพัสดุ  มีหน้าที่ มาปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงาน
งานพัสดุ ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 

2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 
นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 
2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 

นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวอรอุมา    ขันโส 

2. นางสาวศรีสุดา    นาคทองอินทร์ 
นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 

6. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group Committee)               
มีหน้าที่  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบข่ายการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา  :  นายสุรศักดิ์    เนาวรัตน์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

   6.1  ครูและเจ้าหน้าที ่สำนักงานกลุ ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่  มาปฏิบัติงาน              
ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ในระหว่างวันท่ี  วันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ประกอบด้วย 

วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 

2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นายสุนทร    แตงโต 
 

2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นางสาววาสนา   เพชรรัตน์ 

3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นายขวัญชัย    นุ่มอ่อน 
2. นางเพยาว์    ตนดี 
 

4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นายกฤษดา    นิยมทอง 
2. นางเพยาว์    ตนดี 

5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นางสาวศิริลักษณ์   แย้มเขนง 

8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นายเบญจรงค์   ศรีโพดก 

9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นายสุนทร    แตงโต 
 

/วันที่... 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 

2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นางเพยาว์    ตนดี 
2. นางสาววาสนา   เพชรรัตน์ 

11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นายขวัญชัย    นุ่มอ่อน 
2. นางเพยาว์    ตนดี 
 

12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ 
2. ลูกจ้างประจำ ทุกคน 
3. พนักงานท่ัวไป ทุกคน 
4. พนักงานขับรถยนต์ ทุกคน 

1. นายกฤษดา    นิยมทอง 
2. นางเพยาว์    ตนดี 

6.2  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานเอกสาร 
และพนักงานโรงอาหาร) มีหน้าท่ี  ปฏิบัติงานตามปกติ  ประกอบด้วย 

 6.2.1  ลูกจ้างประจำ  ทุกคน 
 6.2.2  ลูกจ้างช่ัวคราว ทุกคน 

7. คณะกรรมการกลุ ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (Student Affairs Administration 
Group Committee ) มีหน้าที่  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบข่ายการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา  :  นายไพโรจน์      บุญช่วย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

7.1  ครูที่ปรึกษา  มีหน้าท่ี สำรวจติดตามและรายงานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความเส่ียงด้าน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนออนไลน์ของนักเรียนต่อ               
ฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป ประกอบด้วย 

1. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 
2. ครท่ีูปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกคน 
3. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 
4. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทุกคน 
5. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคน 
6.  ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 

7.2  ครูและเจ้าหน้าที ่สำนักงานกลุ ่มบร ิหารงานกิจการนักเร ียน  ม ีหน ้าท่ี                           
มาปฏิบัติงาน  ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในระหว่างวันที่  วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 
2564  ประกอบด้วย 

 

 

/วันที่... 
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วันที่ เจ้าหน้าที ่ ครูที่มาปฏิบัติงาน 
1 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 

2. นายอรรถพล    มีชะนะ 
2 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางสายพาน    ทองจันทร์ 

2. นางสาวสุวารีย์    ยี่ภู่ 
3 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางกัญญา    แก้วแกมเสือ 

2. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 
4 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางปิยนันท์    ต้ังกองทรัพย์ 

2. นางสาวฤทัยพร    กิจเบญจะ 
5 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางกัญญา   แก้วแกมเสือ 

2. นางสาวอมฤตรส    ทับทิมเล็ก 
8 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางสาววรรณา    วรรธนะบูรณ์ 

2. นายอรรถพล   มีชะนะ 
9 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางสายพาน    ทองจันทร์ 

2. นางสาวสุวารีย์    ยี่ภู่ 
10 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางสายพาน    ทองจันทร์ 

2. นางกัญญา    แก้วแกมเสือ 
11 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางปิยนันท์    ต้ังกองทรัพย์ 

2. นางสาวฤทัยพร    กิจเบญจะ 
12 พฤศจิกายน 2564 1. นางสาวสุมาลี     พยอมพันธุ์ 1. นางกัญญา    แก้วแกมเสือ 

2. นางสาวอมฤตรส    ทับทิมเล็ก 

7.3  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี ปฏิบัติงานตามปกติ  ประกอบด้วย 
 7.2.1  นายคทาวุฒิ พันธุ์เจริญ 
 7.2.2  นายจักรพันธุ ์ ศรีโปฎก 
 7.2.3  นายเอกชัย สิงห์คำ  

8. การลงชื่อปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ี                     
 8.1  คุณครูที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบรุี 

ในวันที่ วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ให้ลงชื่อปฏิบัติราชการ ณ ห้องศูนย์รวมใจ ก่อนเวลา 08.30 น.          
ของทุกวัน หากคุณครูท่านใดลงชื่อปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.30 น. นับเป็นการมาสาย  และดำเนินการจัด         
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามตารางสอนของโรงเรียน ณ ห้องพักครูของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน 

 8.2 คุณครูท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามตารางสอน               
ของโรงเรียน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ในวันที่ วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564  ให้ลงชื่อปฏิบัติ
ราชการ ผ่าน Link : https://forms.gle/vHsTgbFFrKZeDXM47 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยให้ลงช่ือปฏิบัติ
ราชการ ก่อนเวลา 08.30 น. ของทุกวัน หากคุณครูท่านใดลงช่ือปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.30 น. นับเป็นการ
มาสาย 

 
 

/ทั้งนี้... 

https://forms.gle/vHsTgbFFrKZeDXM47
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ทั ้งนี ้  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที ่ได้ร ับหมอบหมายให้เกิดผลดีแก่              
ทางราชการต่อไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   28  ตุลาคม  2564 
 

 

 
(นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code ลงช่ือปฏิบัติราชการ 
ระหว่างวนัท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 

 


