
   

 
 
 

 

คําสั่งโรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย  จังหวัดสพุรรณบรุ ี
ที่  187/2564 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานกจิกรรมเสริมสร้างประสทิธภิาพ  “ศษิย์ดีศรีกรรณสตู” 
 
 

  ด้วย  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (World Class 
Standard School )  ได้กําหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ “ศิษย์ดีศรีกรรณสูต” ประจําปีการศึกษา  
2564  ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกําหนดการ ดังน้ี 
  วันพุธที่  26 พฤษภาคม 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 – 1/13, 4/1 

วันอังคารที่    1 มิถุนายน   2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/2 – 4/6 
  วันพุธที่        2   มิถุนายน   2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/7 – 4/11 
  วันพฤหัสบดีที่ 3    มิถุนายน   2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 – 1/6 
  วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน   2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/7 – 1/11 

โดยวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1.  เพ่ือฝึกอบรมให้นักเรียนใหม่มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ด้านบุคลากรอาคาร 

สถานที่ กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน 
2.  เพ่ือส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนใหม่ต่อสถาบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด 

สุพรรณบุรี 
3.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใหม่มีทักษะในการทํางาน มีจิตอาสารักการทํางาน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ “ศิษย์ดีศรีกรรณสูต”  ดําเนินไปด้วยความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  เรื่อง  การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ  “ศิษย์ดีศรีกรรณสูต”   ดังน้ี     
 

1.  คณะกรรมการทีป่รกึษา (Consultants Committee)  ประกอบด้วย 
   

1. นายชาญชัย  ทิพเนตร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. นางหงส์หยก  ฉิมพันธ์   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่  ดังนี ้

ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม  การดําเนินงานทุกฝ่าย ให้ดําเนินงาน 
สําเร็จลุล่วงและเกิดผลดี 
  2.  คณะกรรมการอํานวยการ (Project Administration Committee)  ประกอบด้วย 
   

1.  นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 

2.  นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  กรรมการ 
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3.  นางวรรณพัทร ซื่อตรง   กรรมการ 
4.  นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  กรรมการ 
5.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการ 
6.  นายไพโรจน์  บุญช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ กํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์   
2. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

ดําเนินการทุกฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
3. วางแผน  สนับสนุน ควบคุมดูแล นิเทศ-ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

ฝ่ายต่าง ๆ  
   

  3. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัยตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Medical and Security Committee on Coronary 
Epidemic Surveillance Measures 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 
    

นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  ที่ปรึกษา 
1. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  ประธานกรรมการ 
2. นางจุรีย์   พัฒผล   กรรมการ 
3. นางสมจินตนา เหมือนเอ่ียม  กรรมการ 
4. นางสาวสุนันทา  อ่อนเป่ียม  กรรมการ 
5. นางสาสุมาพร  ดอนอินผล  กรรมการ 
6. นางสาวสุมนทรา  ใจดี   กรรมการ 
7. นางนิตยา   ปริปุรณะ  กรรมการ 
8. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
9. นางสาวปัณฐิสา  ช่อมะม่วง  กรรมการ 
10. นางสาวพิรญาณ์  ต้ังแสงสุวรรณ  กรรมการ 
11. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
12. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
13. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ หนูสาย   กรรมการ 
14. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
15. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. สํารวจข้อมูล สุขภาพร่างกายนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ดูแลอาการเจ็บป่วย ให้การปฐมพยาบาล  ดูแลสขุภาพทั่วไป  หรือนํานักเรียนส่ง 

สถานพยาบาลแล้วแต่กรณีนักเรียนอาการหนัก 
/3.ดําเนนิการตาม... 
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3. ดําเนินการตามมาตรการการคัดกรองวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกฮอล์ล้างมือ  
เตรียมหน้ากากอนามัยสํารอง  พ่นยาฆ่าเช้ือโรค  จัดที่รับรองเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีระยะห่างทางสังคม ประสานงาน
สาธารณสุข โดยมีจุดคัดครอง ณ หอประชุม 1 ดูแลปฐมพยาบาลบุคลากร นักเรียน ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการ  (Operations Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  กรรมการ 
3. นางวรรณพัทร ซื่อตรง   กรรมการ 
4. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  กรรมการ 
5. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการ 
6. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  กรรมการ 
7. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
9. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
10. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
11. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  กรรมการ 
12. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
13. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 
14. นายปัถย์สรัล กระธน   กรรมการ 
15. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   กรรมการ 
16. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการ 
17. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
18. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
19. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  กรรมการ 
20. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธ์ุ   กรรมการ 
21. นายรัฐปรัชญ ์ โรจนศักด์ิโภคิน  กรรมการ 
22. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   กรรมการ 
23. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 
24. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
25. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
26. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
27. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการ 
28. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   กรรมการ 
29. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
30. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการ 
31. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการและเลขานุการ 
32. นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/32.นายยศพงค…์ 
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34. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. วางแผนการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
2. ดําเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามข้ันตอน 

   

  5.  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  ( Academic Affairs Committee ) ประกอบด้วย 
 

1. นางวรรณพัทร ซื่อตรง   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่  ร.ต.ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
4. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  กรรมการ 
5. นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  กรรมการ 
6. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
7. นายพินัย  โพธ์ิศรี   กรรมการ 
8. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
9. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธ์ุ  กรรมการ 
10. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
11. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
12. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
13. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
14. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
15. นางสาวภัทรี  พันธ์ุแตง  กรรมการ 
16. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1.  ให้ความรู้จัดกิจกรรมสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจและประสบผลสําเร็จ 
2.  ให้ความรู้เก่ียวกับหลักการเรียนให้ประสบผลสําเร็จตามหลักสูตรโครงสร้างของ 

โรงเรียน 
3. ให้ความรู้เก่ียวกับการขอทุนการศึกษาและการกู้กองทุน กยศ. 

   4. ให้ความรู้การเรียนรักษาดินแดน (ร.ด) 

 

6.  คณะกรรมการฝ่ายให้ความรู้ระบบการเรียนการสอนผา่นเว็บไซต ์(การเรียนออนไลน์) 
( The Committee of Education Department of Website Teaching System (Online learning ) 
ประกอบด้วย 

1. นายอนุกูล  ปิโย   ประธานกรรมการ 
2. นางสมบูรณ์  ทองงาม   กรรมการ 

/3.นางสาวอภันตร…ี 
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3. นางสาวอภันตรี วังสงค์   กรรมการ 
4. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 
5. นายปัถย์สรัล กระธน   กรรมการ 
6. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
7. นายอํานาจ  ปุ้งโพธ์ิ   กรรมการ 
8. นายภัทรดนัย มณ ี   กรรมการ 
9. นางสาวธมณ  สําราญสุข  กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
11. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
12. นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (การเรียนออนไลน์) 

ให้ประสบผลสําเร็จ สามารถนําไปใช้ในการเรียนได้ (ฐานที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 7) 
 

7.  คณะกรรมการฝ่ายอบรมระเบียบวินัย  ( Discipline Training Committee )  
ประกอบด้วย 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย   ประธานกรรมการ   
2. นายธานี  ปริปุรณะ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
4. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  กรรมการ 
5. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  กรรมการ 
9. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
10. นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการ 
11. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
12. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
13. ครูที่ปรึกษา ระดับช้ัน ม. 1 และ ม. 4   กรรมการ 
14. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
15. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นายอธิศสิษฐ ์ เอ็งนิธิธารา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนที่เข้ารับการ 

ฝึกอบรมโครงการ ฯ ประจําวัน  เช่น  ดูแลนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตอนเช้า การเดินทางกลับบ้าน  
2. ให้การอบรมเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ธรรมเนียมปฏิบัติของ 

โรงเรียน และการปฏิบัติตนตามแนวทางเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ    
 

/8.คณะกรรมการ 
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8. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  (Hall Management Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
3. นายครรชิต  นํ้าใจดี   กรรมการ 
4. นายจักรพงษ์  แซ่หลี ่   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ หนูสาย   กรรมการ 
6. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
7. นายภัทรดนัย มณ ี   กรรมการ 
8. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
9. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
10. นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  กรรมการ 
11. นายคฑาวุฒิ  พันธ์ุเจริญ  กรรมการ 
12. นายจักรพันธ์ุ ศรีโปฎก   กรรมการ 
13. นายเอกชัย  สิงห์คํา   กรรมการ 
14. นายมงคล  พาพร   กรรมการ 
15. นายอํานาจ  หลักสุวรรณ  กรรมการ 
16. พนักงานบริการและลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน กรรมการ 
17. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดสถานที่ หอประชุม 1  ในเรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา แท่นกล่าวรายงานพร้อมจัด 

ดอกไม้  ฉากเวที  ชุดรับแขกสําหรับผู้บริหาร       
2. ประดับตกแต่งสถานที่ใหส้วยงาม 
3. จัดสถานที่สําหรับรับรายงานตัวนักเรียน    
4. จัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหารของครู  วิทยากร  นักเรียน  
5. จัดสถานที่สําหรับการดําเนินกิจกรรมฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ  
6. อํานวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยให้กับผู้ดําเนินงานและ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง  
 

  9.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร (Document Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นางสาวมะลิ เกตุรักษ์   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางสายพาน ทองจันทร์  กรรมการ 
4. นางบุษกร กานต์กําพล  กรรมการ 
5. นางปิยนันท์    ต้ังกองทรัพย์  กรรมการ 
6. นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่   กรรมการ 

 
/7.นางสาววรรณา… 
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7. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
8. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
9. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
10. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
11. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสุมาลี พยอมพันธ์ุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                   มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดทําเอกสารโครงการ  และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดเตรียมข้อมูลและส่งให้ทํารูปเล่ม เพ่ือแจกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน   

       

  10. คณะกรรมการฝ่ายพธิกีาร (Ceremonial Affairs Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชันม์วรนันท์ ศิริพันธ์ุ   กรรมการ 
3. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
6. นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  กรรมการ 
7. นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   กรรมการ 
8. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
9. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดพิธีเปิด กําหนดขั้นตอน และดําเนินการด้านพิธีการตลอดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ประสิทธิภาพ  “ศิษย์ดีศรีกรรณสูต”   
2. จัดเตรียมคํากล่าวรายงาน  คํากล่าวเปิด  และปิดโครงการ   
3. วางแผนดําเนินการ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  ม. 1 , ม. 4  ที่ผ่านการอบรมและ 

นักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโครงการ  เมื่อสิ้นเสร็จโครงการ 
 

  11. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาํเกียรตบิตัร   ( Certificate Committee ) ประกอบด้วย 
 

1.  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   ประธานกรรมการ 
2.  นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  กรรมการ 
3.  นางสาววรรณฤดี ปานดํา   กรรมการ 
4.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
4.  นางสาวธมณ  สําราญสุข  กรรมการ 
5.  นางสาวสุมาลี พยอมพันธ์ุ  กรรมการ 
6.  นางสาวภัทรี  พันธ์ุแตง  กรรมการ 
7.  นายปัถย์สรัล  กระธน   กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหน้าที.่..   



 8 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม ในระดับช้ัน ม. 1 และ 

ระดับช้ัน  ม. 4   
2. จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่นักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโครงการ 

 

  12.  คณะกรรมการดูแลนักเรียนระดับชั้น ม. 1 (Student Council Committee)     
ประกอบด้วย 

      12.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/12 – 1/13  และ 4/1 
    วันพฤหัสบดีที่  3  มิถุนายน 2564 

 

1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
5. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
6. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
7. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
8. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการและเลขานุการ 

         

12.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 – 1/6  วันพฤหัสบดีที่  3  มิถุนายน 2564 
 

1. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  ประธานกรรมการ 
2. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ หนูสาย   กรรมการ 
4. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการ 
5. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
6. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  กรรมการ 
7. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
8. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มช่ืน   กรรมการ 
9. นายนที  หนูทวน   กรรมการ 
10. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
11. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   กรรมการ 
12. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 
13. นางสาววรรณฤดี ปานดํา   กรรมการและเลขานุการ 

 

       12.3  ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  1/7 – 1/11  วันศกุรท์ี่  4  มิถุนายน 2564 
 

1. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  ประธานกรรมการ 
2. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
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3. นางทัศนีย์  ม่วงน้อย   กรรมการ 
4. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล  กรรมการ 
5. นางสาวปรียานุช บัวผัน   กรรมการ 
6. นายไพโรจน์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
7. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  กรรมการ 
8. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร  กรรมการ 
9. นายเดชา  เดชะคําภู  กรรมการ 
10. นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
11. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
12. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
13. นางสาววรรณฤดี ปานดํา   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. รับรายงานตัวนักเรียนตอนเช้า  เวลา 07.00 – 08.00  น. ณ  หอประชุม  1   
2. ทําหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาร่วมดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วม 

กิจกรรม เป็นวิทยากรประจําฐานตามกิจกรรมที่กําหนด     
3. ดูแลจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างของนักเรียน 
4. ช้ีแจงนัดหมายระเบียบและมารยาทในการรับประทานอาหาร   
5. ดูแลนักเรียนกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยปลอดภัย 

 

13.  คณะกรรมการดูแลนักเรียนระดับชั้น ม. 4 (Student  Council Committee)        
ประกอบด้วย 

       13.1  ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  4/2 – 4/6  วันอังคารที่  1  มิถุนายน 2564 
                 

1. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ประธานกรรมการ 
2. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  กรรมการ 
3. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  กรรมการ 
4. นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการ 
5. นายพินัย  โพธ์ิศรี   กรรมการ 
6. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กรรมการ 
7. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการ 
8. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
9. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธ์ุ  กรรมการ 
10. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
11. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
12. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/13.2 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี่...   
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       13.2  ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  4/7 – 4/11  วันพุธที่  2  มิถุนายน 2564 
 

1. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ประธานกรรมการ 
2. นายปัถย์สรัล กระธน   กรรมการ 
3. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
4. นายปิติภูมิ  นํ้าแก้ว   กรรมการ 
5. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
6. นายจักรพงษ์  แซ่หลี ่   กรรมการ 
7. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
8. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   กรรมการ 
9. นางสาวมนิษา ยอดเกตุ   กรรมการ 
10. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  กรรมการ 
11. นางสาวมยุเรศ เป็นมูล   กรรมการ 
12. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. รับรายงานตัวนักเรียนตอนเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ณ หอประชุม 1  
2. ทําหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาร่วมดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วม 

โครงการ เป็นวิทยากรประจําฐานตามกิจกรรมที่กําหนด  
3. ดูแลจัดระเบียบการเข้ารับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างของนักเรียน  

ช้ีแจงนัดหมายระเบียบและมารยาทในการรบัประทานอาหาร 
4. ช้ีแจงนัดหมายระเบียบและมารยาทในการรับประทานอาหาร   
5. ดูแลนักเรียนกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยปลอดภัย   

 

14. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดกิาร  (Service  Committee)  ประกอบด้วย 
14.1  ฝา่ยอาหารกลางวัน ระดบัชัน้  4/2 – 4/6 วันอังคารที่  1  มิถุนายน 2564  
     

1. นายเบญจรง  ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
4. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
5. นางจุรีย์  พัฒผล   กรรมการ 
6. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
7. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการและเลขานุการ 

 

14.2  ฝ่ายอาหารกลางวัน ระดบัชัน้ 4/7 – 4/11  วันพธุที่  2  มิถุนายน 2564 
 

1. นายเบญจรง  ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
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3. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
4. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
5. นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
7. นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       14.3  ฝ่ายอาหารกลางวัน ระดบัชัน้ 1/1 – 1/6  วันพฤหสับดทีี่  3  มิถุนายน 2564 
 

1. นายเบญจรง  ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
4. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
5. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
6. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

       14.4 ฝา่ยอาหารกลางวัน ระดบัชั้น 1/7 – 1/11  วันศกุรท์ี่  4  มิถุนายน 2564 
 

1. นายเบญจรง  ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางสมจินตนา เหมือนเอ่ียม  กรรมการ 
4. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
6. นายจักรพงษ์  แซ่หลี ่   กรรมการ 
7. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

       14.5 ฝา่ยอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ระดบัชัน้ 4/2 – 4/6  
    วันอังคารที่ 1  มิถุนายน  2564 
 

1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
4. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
5. นางจุรีย์  พัฒผล   กรรมการ 
6. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
7. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
8. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 
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       14.6  ฝ่ายอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  ระดบัชั้น 4/7 – 4/11   
         วันพุธที่  2  มิถุนายน 2564 
 

1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
4. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
5. นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
7. นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   กรรมการ 
8. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 

 

       14.7  ฝ่ายอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  ระดบัชั้น 1/1 – 1/6   
         วันพฤหสับดทีี่  3  มิถุนายน 2564 
 

1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
4. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
5. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
6. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
8. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 

 

       14.8  ฝ่ายอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  ระดบัชั้น 1/7 – 1/11   
         วันศุกร์ที่  4  มิถุนายน 2564 
 

1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
3. นางสมจินตนา เหมือนเอ่ียม  กรรมการ 
4. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
6. นายจักรพงษ์  แซ่หลี ่   กรรมการ 
7. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการ 
8. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ดังนี ้
1. จัดเตรียมอาหารกลางวันที่สะอาดและปลอดภัย เพ่ือบริการคณะครู  วิทยากร   

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และนักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม    
 
 

/2.จัดเตรียมน้ําดื่ม… 
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2. จัดเตรียมนํ้าด่ืมและอาหารว่างบริการให้กับคณะครู วิทยากร นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ และนักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม  ในช่วงเวลาพักเบรค  

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ช้อน  จานชาม  แก้วนํ้า  สําหรับใช้รับประทานอาหาร 
4. จัดเตรียมภาชนะรองรับถ้วยจานชามที่นักเรียนรับประทานแล้ว และทําความ 

สะอาด 
   

15.   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  (Public Relations  Committee) ประกอบด้วย 
 

1. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   กรรมการ 
3. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
5. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
6. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
7. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
8. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
9. นายอํานาจ  ปุ้งโพธ์ิ   กรรมการ 
10. นายภัทรดนัย มณ ี   กรรมการ 
11. นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  กรรมการ 
12. ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
13. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธ์ุ   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์  ใหค้วามรู้นักเรียนใหม่เก่ียวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียน   
2. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบเสียง  เพลงโรงเรียนในช่วงเวลาเช้า  ช่วงเวลาพักกลางวัน   

และช่วงเวลานักเรียนเดินทางกลับ  
3. ประกาศประชาสัมพันธ์ส่งสัญญาณการเปลี่ยนฐานองค์ความรู้ 
4. อํานวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่องานกับโรงเรียน   
 

  16.   คณะกรรมการการเงินและพสัดุ  (Finance and Procurement Committee)  
ประกอบด้วย 
 

1. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  กรรมการ 
3. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
4. นายเดชา  เดชะคําภู  กรรมการ 
5. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการ 
6. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
7. นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการ 
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8. นางสาวอรอุมา ขันโส   กรรมการ 
9. นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  กรรมการ 
10. นางสาวมินตรา เต่ากล่ํา   กรรมการ 
11. นางสาวสุมาลี พยอมพันธ์ุ  กรรมการ  
12. นายรัฐปรัชญ ์ โรจนศักด์ิโภคิน  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมให้กับฝ่ายต่างๆ  
2. ทําบัญชีสรุปรายรับ รายจ่าย ดูแลเกี่ยวกับการจ่ายเงินในโครงการ 
3. บริการเก่ียวกับการเบิกจ่ายพัสดุ  

   

17.   คณะกรรมการฝา่ยโสตทศันศกึษา (Technical Support Committee) ประกอบด้วย 
 

1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  กรรมการ 
3. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
4. นายอํานาจ  ปุ้งโพธ์ิ   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
6. นักเรียนกิจกรรมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
7. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดทําเคร่ืองเสียงบันทึกวีดีทัศน์วงจรปิด   บันทึกภาพน่ิง   เสนอภาพ 

กิจกรรมให้นักเรียนชมในวันถัดไป   
2. จัดเตรียมเครื่องเสียงสําหรับวิทยากรเพ่ือดําเนินพิธีเปิด  พร้อมทั้งการดําเนิน 

กิจกรรมอบรม 
3. บันทึกภาพการทํากิจกรรม 

 

  18. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ (Project Evaluation Committee)   
ประกอบด้วย 
 

1. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
3. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
4. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
5. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
6. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
7. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  กรรมการ 
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8. นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่   กรรมการ 
9. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการปรับพ้ืนฐาน  

“ศิษย์ดี ศรีกรรณสูต” 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของครู  นักเรียน   และนักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน 

โครงการที่มีต่อกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 
 

19.   คณะกรรมการฝ่ายประสานงานรายวัน  (Daily Coordinating Committee)   
ประกอบด้วย 

 วันพุธที่  26  พฤษภาคม  2564 
1.  นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  ประธาน กรรมการ 
2.  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
3.  นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
4.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการและเลขานุการ 

    
วันอังคารที่  1  มิถุนายน  2564 

1.  นางสาวผุสชา ทิพเนตร   ประธาน กรรมการ 
2.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 

   3.  นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
    

วันพุธที่  2  มิถุนายน  2564 
1.  นางสาวผุสชา ทิพเนตร   ประธาน กรรมการ 
2.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 

   3.  นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
    

วันพฤหสับดทีี ่ 3  มิถุนายน  2564 
1.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
3.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการและเลขานุการ 

    

วันศกุรท์ี่  4  มิถุนายน  2564 
1.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  ประธานกรรมการ   

   2.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
   3.  นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. เป็นพิธีกรดําเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ (พิธีกรประจําวัน) 
2. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลการดําเนินงานตลอดกิจกรรม 

 
/20.คณะกรรมการฝ่าย… 
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20.  คณะกรรมการฝา่ยควบคุมดูแลนักเรยีนปฏบิตัหิน้าทีส่นบัสนุนกิจกรรม 
(Control Students Council Committee )   ประกอบด้วย 
 

1. นางสายพาน  ทองจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
3. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
4. นายอธิศสิษฐ ์ เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
5. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
6. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
7. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   กรรมการ 
8. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ควบคุม  ดูแล  และให้คําปรกึษานักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเตรียมความ 

พร้อมในการจัดกิจกรรม ดําเนินการซ้อมและวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม  ในการเตรียมความพร้อมใน 

การจัดกิจกรรม  พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกทุก ๆ ด้าน 
 

21.  คณะกรรมการฝา่ยกิจกรรมสภานกัเรียนและนกัเรยีนปฏบิตัหิน้าทีส่นบัสนุนกิจกรรม 
(Students Council and Students Support Activities Committee )   ประกอบด้วย 
 

          21.1  วันที่  1   มิถุนายน 2564 
 

1. นายภูมิพัฒน์  ภราไดย  ระดับช้ัน  6/4 
2. นายนราวิชญ์  สังข์ทอง  ระดับช้ัน  6/4 
3. นายณัฐภาส  ตันติเสถียรชัย ระดับช้ัน  6/5 
4. นายปฏิญญา  พ่ึงฤทธ์ิ  ระดับช้ัน  6/4 
5. นางสาวปิยะวดี  สีสุขสาม  ระดับช้ัน  6/3 
6. นางสาวกิติวรรณ  เสริมพานิช ระดับช้ัน  6/3 
7. นางสาวกานต์สินี  พานทอง ระดับช้ัน  6/4 
8. นางสาวกานต์พิชชา พานทอง ระดับช้ัน  6/3 
9. นายธีรวุธ  เสี่ยงโชคอยู่ ระดับช้ัน  6/9 
10. นางสาวธนพร  สะอาดศรี ระดับช้ัน  6/3 

 

                            21.2  วันที่  2  มิถุนายน 2564 
1. นายภูมิพัฒน์  ภราไดย  ระดับช้ัน  6/4 
2. นายนราวิชญ์  สังข์ทอง  ระดับช้ัน  6/4 
3. นายณัฐภาส  ตันติเสถียรชัย ระดับช้ัน  6/5 

 
/4.นายปฏญิญา… 
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4. นายปฏิญญา  พ่ึงฤทธ์ิ  ระดับช้ัน  6/4 
5. นางสาวปิยะวดี  สีสุขสาม  ระดับช้ัน  6/3 
6. นางสาวกิติวรรณ  เสริมพานิช ระดับช้ัน  6/3 
7. นางสาวกานต์สินี  พานทอง ระดับช้ัน  6/4 
8. นางสาวกานต์พิชชา พานทอง ระดับช้ัน  6/3 
9. นายธีรวุธ  เสี่ยงโชคอยู่ ระดับช้ัน  6/9 
10. นางสาวธนพร  สะอาดศรี ระดับช้ัน  6/3 

 

                            21.2  วันที่  3  มิถุนายน 2564 
 

1. นายภูมิพัฒน์  ภราไดย  ระดับช้ัน  6/4 
2. นายนราวิชญ์  สังข์ทอง  ระดับช้ัน  6/4 
3. นายณัฐภาส  ตันติเสถียรชัย ระดับช้ัน  6/5 
4. นายปฏิญญา  พ่ึงฤทธ์ิ  ระดับช้ัน  6/4 
5. นายธีรวุธ  เสี่ยงโชคอยู่ ระดับช้ัน  6/9 
6. นายกษิดิศ  ศรพรหมชัย ระดับช้ัน  6/9 
7. นางสาวธนพร  สะอาดศรี ระดับช้ัน  6/3 
8. นายเกรียงศักด์ิ  สนธิเณร  ระดับช้ัน  6/4 
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค ระดับช้ัน  6/4 
10. นางสาวปิยะวดี  สีสุขสาม  ระดับช้ัน  6/3 

 

                            21.2  วันที่  4  มิถุนายน 2564 
 

1. นายภูมิพัฒน์  ภราไดย  ระดับช้ัน  6/4 
2. นายนราวิชญ์  สังข์ทอง  ระดับช้ัน  6/4 
3. นายณัฐภาส  ตันติเสถียรชัย ระดับช้ัน  6/5 
4. นายปฏิญญา  พ่ึงฤทธ์ิ  ระดับช้ัน  6/4 
5. นายธีรวุธ  เสี่ยงโชคอยู่ ระดับช้ัน  6/9 
6. นายกษิดิศ  ศรพรหมชัย ระดับช้ัน  6/9 
7. นางสาวธนพร  สะอาดศรี ระดับช้ัน  6/3 
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค ระดับช้ัน  6/4 
9. นายเกรียงศักด์ิ  สนธิเณร  ระดับช้ัน  6/4 
10. นางสาวปิยะวดี  สีสุขสาม  ระดับช้ัน  6/3 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
   1.  ดําเนินตามนโยบายของผู้บริหาร 
   2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
   3.  เป็นแกนนํากิจกรรมนักเรยีนในทุกกิจกรรม 
 
 

/4.รายงานผลกิจกรรม… 
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   4.  รายงานผลกิจกรรมต่อฝา่ยที่รับผิดชอบ 
   5. สื่อสารกับผู้ปกครอง กรณีมีการปฏิบัติงานล่วงเวลา  เพ่ือช่วยเหลือการจัดเตรียมความ
พร้อมของงาน 
 

  ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
                                                         จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

หมายเหตุ   การแต่งกายครู ใส่เสื้อสีเหลอืง (ที่โรงเรียนแจก) หรือชดุสุภาพโทนสเีหลือง 
   


