
  

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่ 294 / ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ส่งกระทบ 
ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว  แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ  การคัดกรอง การเฝ้าระวังหรือ   
กักตัวผู้มีความเสี่ยงแล้วก็ตาม  เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -6  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี มีภูมิคุ้มกัน  มีการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว  และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ในวันพุธที่  13  ตุลาคม  2564  ณ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี  
     

  เพ่ือให้การดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
เรื่อง  การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนฉีดวัคซีน  ดังนี้     
 

  1.  คณะกรรมการอำนวยการ (Project Administration Committee)   ประกอบด้วย 
 

1. นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  กรรมการ 
3. นางวรรณพัทร ซื่อตรง   กรรมการ 
4. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  กรรมการ 
5. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการ 
6. นายไพโรจน์  บุญช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. อำนวยการและดำเนินการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ให้คำปรึกษาหารือ  ให้ข้อเสนอแนะ  ประสานงานและอำนวยความสะดวก   

ในการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย  และกำกับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3. วางแผน  สนับสนุน  ควบคุมดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
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๒.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  (Operations Committee)  ประกอบด้วย 
 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  กรรมการ 
3. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  กรรมการ 
4. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  กรรมการ 
5. นายพิเชษฐ  ผาสุข   กรรมการ 
6. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
7. นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
8. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  กรรมการ 
9. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
10. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
11. นางสายพาน  ทองจันทร์  กรรมการ 
12. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
13. นางวรวดี  อินทร์กอง  กรรมการ 
14. นางจุรีย์  พัฒผล   กรรมการ 
15. นางสาวศกุนี  ศรเีหรา   กรรมการ 
16. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   กรรมการ 
17. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
18. นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  กรรมการ 
19. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  กรรมการ 
20. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  กรรมการ 
21. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการ 
22. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการ 
23. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่   กรรมการ 
24. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
25. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการ 
26. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการ 
27. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
28. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
29. นายรัฐปรัชญ์  โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการ 
30. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  กรรมการ 
31. นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม  กรรมการ 
32. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  กรรมการ 
33. นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ  กรรมการ 
34. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   กรรมการ 
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35. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการ 
36. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการและเลขานุการ 
37. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดประชุม วางแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงาน 
2. จัดทำคำสั่งเพ่ือเสนอพิจารณา 
3. อำนวยความสะดวกแก่ครู  ผู้ปกครอง  ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ประชุม  ชี้แจงข้อแก้ไขต่าง ๆ ในแต่ละวันของการปฏิบัติธรรม 
5. สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดการประเมิน  รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  (Hall Management Committee)  ประกอบด้วย  
 

1. นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
4. นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  กรรมการ 
6. นายอำนาจ  หลักสุวรรณ  กรรมการ 
7. นายสุธน  เกิดพงษ์   กรรมการ 
8. นายมงคล  พาพร   กรรมการ 
9. นางสาวนิทรา สุริยวงษ ์  กรรมการ 
10. นางสมจิตร  ปั้นโอ้   กรรมการ 
11. นางสมพิศ  เผือกนาค  กรรมการ 
12. นางอัจฉรา  เสนาะพิณ  กรรมการ 
13. นายสถิตย์  ศรีทองคำ  กรรมการ 
14. นายสลิชัย  นาคบุญมา  กรรมการ 
15. นางนิตยา  รอดสุภาษิต  กรรมการ 
16. นายสุนทร  บางใจดี   กรรมการ 
17. นางณฐาพร  สุนทรวิภาต  กรรมการ 
18. นายจิรธนา  ธาราศรีสุทธิ  กรรมการ 
19. นางวิน  สว่างวงษ์  กรรมการ 
20. นายอนุรักษ์  สุนทรวิภาต  กรรมการ 
21. นายเฉลิมศักดิ์ ชะเอม   กรรมการ 
22. นางสาววารุณี ชะเอม   กรรมการ 
23. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการและเลขานุการ 
24. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดสถานที่บริเวณฉีดวัคซีน และตามจุดต่าง ๆ  
2. จัดสถานที่สำหรับรบัรายงานตัวนักเรียน    
3. ทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณฉีดวัคซีนและที่พักคอย 

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนฉีดวัคซีน  (Implementation Committee  
on Vaccination Procedures )  ประกอบด้วย 
 

     จุดที่  1  แจกเอกสารยินยอมและแบบคัดกรอง 
1. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
3. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  กรรมการ 
4. นายมารุต  คนหลัก   กรรมการ 
5. นายรณกฤต  เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
6. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กรรมการ 
7. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์  กรรมการ 
8. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
9. นางสาวมนิษา ยอดเกตุ   กรรมการ 
10. นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  กรรมการ 
11. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
แจกเอกสารพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการกรอกข้อมูล   พร้อมทั้งอำนวย 

ความสะดวก 
 

   จุดที่  2  วัดอุณหภูมิ 

1. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
3. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
4. นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   วัดอุณภูมิของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง 

 

     จุดที่  3  วัดความดัน 

1. นางจุรีย์  พัฒผล   ประธานกรรมการ 
2. นางนิตยา  ปริปุรณะ  กรรมการ 
3. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
4. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลนักเรียนวัดความดันให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

    จุดที่  4  ตรวจเอกสาร  
1. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   ประธานกรรมการ 
2. นางเครือวัลย์  ประสานชีพ  กรรมการ 
3. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์  กรรมการ 
4. นางสาววาสนา เพชรรัตน์  กรรมการ 
5. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
6. นางสาวพรกมล ช้างเผือก  กรรมการ 
7. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
8. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น   กรรมการ 
9. นางสาวปรียานุช บัวผัน   กรรมการ 
10. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการ 
11. นายไพฑูรย์  พูลเกิด   กรรมการ 
12. นางสาววรรณฤดี ปานดำ   กรรมการ 
13. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
14. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  กรรมการ 
15. นางสาวอภิญญา ปานชา   กรรมการ 
16. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
17. นางสาวปัญจพร มาพลาย   กรรมการ 
18. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  กรรมการ 
19. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
20. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์   กรรมการ 
21. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
22. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   กรรมการ 
23. นางสาวปรัชญาวล ี มาลัยนาค  กรรมการ 
24. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
25. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง   กรรมการ 
26. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ตรวจเอกสารแบบยินยอมและแบบคัดกรองให้เรียบร้อย ให้มีลายเซ็นของผู้ปกครอง 

 

    จุดที่  5  รวมพลเตรียมนักเรียนไปฉีดวัคซีน  
1. นายสิรวัชร  นุกุลธรรม  ประธานกรรมการ 
2. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
3. นายพัฒนา  โชติกันตะ  กรรมการ 
4. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล  กรรมการ 
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5. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
6. นายภัทรดนัย  มณี   กรรมการ 
7. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์   กรรมการ 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  กรรมการ 
9. นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว   กรรมการ 
10. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
11. นายเดชา  เดชะคำภู  กรรมการ 
12. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการ 
13. นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
14. นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
จัดนักเรียนให้เป็นแถว ดูแลความเรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวส่งไป ณ อาคารหอประชุม 2  

โดยเดินเป็นแถวให้เรียบร้อย 
 

    จุดที่  6  คัดกรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภันตรี วังสงค์   กรรมการ 
3. นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  กรรมการ 
4. นางบุษกร  กานต์กำพล  กรรมการ 
5. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  กรรมการ 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  กรรมการ 
7. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
8. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 
9. นายปัถย์สรัล  กระธน   กรรมการ 
10. นางสาวพิจักษณานี ตุนา   กรรมการ 
11. นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
12. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  กรรมการ 
13. นางสาวรัชฎาภรณ ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
14. นายพิเชษฐ  ผาสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลความเรียบร้อยและจัดนักเรียนให้เป็นระเบียบ 
 

   จุดที่  7  พบแพทย์ 
1. นางนงเยาว์  วระกุล   ประธานกรรมการ 
2. นายพินัย  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
3. นายนที  หนูทวน   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน ์  ทองสุกใส  กรรมการ 
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5. นายกฤษณ์  การะเกตุ  กรรมการ 
6. นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลจัดแถวนักเรียนที่มีปัญหา ที่แพทย์ขอพบ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ 
 

    จุดที่  8  ฉีดวัคซีน 

1. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  กรรมการ 
3. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
4. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
5. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
6. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
7. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   กรรมการ 
8. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  กรรมการ 
9. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลจัดแถวนักเรียนที่ไปฉีดวัคซีนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

    จุดที่  9  เก็บเอกสาร 

1. นางสายพาน  ทองจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  กรรมการ 
3. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บเอกสาร 
 

   จุดที่  10  เช็คชื่อนักเรียน 

1. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  กรรมการ 
3. นางสาวกาลัญญา ใจชื่น   กรรมการ 
4. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูแลเช็คชื่อนักเรียนที่ผ่านการฉีดวัคซีนมา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

   จุดที่  11  พักรอดูอาการ 

1. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   ประธานกรรมการ 
2. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอ้ือ  กรรมการ 
3. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  กรรมการ 
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4. นางสาวปัณณพร จันชัยภูม ิ  กรรมการ 
5. นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม  กรรมการ 
6. นางสมบูรณ์  ทองงาม   กรรมการ 
7. นางสาวสุวารีย ์ ยี่ภู่   กรรมการ 
8. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
9. นางนันท์นภัส กันพงษ์   กรรมการ 
10. นางสาวสุนิสา เวชกุล   กรรมการ 
11. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  กรรมการ 
12. นางสาวธมณ  สำราญสุข  กรรมการ 
13. นางสาวธาญทิพน์ ทองเชื้อ   กรรมการ 
14. นางวรวดี  อินทร์กอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
   ดูการจับเวลาหลังฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 30 นาที  จึงให้นักเรียนกลับบ้านได้ 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  (Service  Committee)  ประกอบด้วย 
     

1. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนีย์  ม่วงน้อย   กรรมการ 
3. นางดวงใจ  ผาสุข   กรรมการ 
4. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร  กรรมการ 
5. นางสาวโสรญา จีนสุกแสง  กรรมการ 
6. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  กรรมการ 
7. นางสาวมยุเรศ เป็นมูล   กรรมการ 
8. นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ  กรรมการ 
9. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
10. นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   กรรมการ 
11. นางสาวอรอุมา ขันโส   กรรมการ 
12. นางสาวภัทรี  พันธุ์แตง  กรรมการ 
13. นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  กรรมการ 
14. นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ   กรรมการ 
15. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
จัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างบริการให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 

7.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  (Public Relations  Committee) ประกอบด้วย 
 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผุสชา ทิพเนตร   รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์   กรรมการ 
4. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  กรรมการ 
5. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แนวปฏิบัติให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง  พร้อมทั้งอำนวยความ 

สะดวกให้ผู้มาติดต่อ   
 

8. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  (Finance and Procurement Committee)  
ประกอบด้วย 
 

1. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  ประธานกรรมการ 
2. นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
3. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   กรรมการ 
4. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  กรรมการ 
5. นางสาวโสรญา จีนสุกแสง  กรรมการ 
6. นางสาวอรอุมา ขันโส   กรรมการ 
7. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   กรรมการ 
8. นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  กรรมการ 
9. นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ   กรรมการ 
10. นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการและเลขานุการ 

    

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ประสานงานด้านงบประมาณ 
2.  ดำเนินการส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ  เพื่อให้พร้อมสำหรับจัดกิจกรรม    

 

9.   คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Technical Support Committee) ประกอบด้วย 
 

1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์  กรรมการ 
3. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
4. นายอำนาจ  ปุง้โพธิ์   กรรมการ 
5. นายภัทรดนัย มณี   กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ท.โยธิน อ่ิมหิรัญ   กรรมการ 
7. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเครื่องเสียงบันทึกวีดีทัศน์วงจรปิด   บันทึกภาพนิ่ง   เสนอภาพกิจกรรม  
2. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์  เพ่ือสื่อสารแนวปฏิบัติ 
3. บันทึกภาพการทำกิจกรรม 
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10.  คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย( Traffic  Committee )  ประกอบด้วย 
 

๑. นายธานี  ปริปุรณะ  ประธานกรรมการ 
๒. นายครรชิต  น้ำใจดี   กรรมการ 
๓. นายณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   กรรมการ 
๔. นายคฑาวุฒิ  พันธุ์เจริญ  กรรมการ 
๕. นายจักรพันธ์ ศรีโปดก   กรรมการ 
๖. นายเอกชัย  สิงห์คำ   กรรมการ 
๗. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ดังนี้   
1. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน  และจัดสถานที่สำหรับจอดรถ 
2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง ในเรื่องการจอดรถ 
3. ดูแลทรัพย์สินของผู้ปกครองและทรัพย์สินของทางราชการ 

 

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  (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. นายชัยวัฒน ์ ทองสุกใส  กรรมการ  
7. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์       กรรมการและเลขานุการ  

     

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
3.  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.  รายงานกิจกรรมพร้อมจัดทำรูปเล่ม  เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร 
 

12.คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการฉีดวัคซีน (Vaccination Coordination Center  
Committee  )  ประกอบด้วย 
 

1. นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์  กรรมการ  
3. นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค  กรรมการ  
4. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่         กรรมการและเลขานุการ  

     

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ประสานงานนักเรียนและผู้ปกครองที่มาเขา้รับการฉีดวัคซีน ณ ห้องสำนักงานบริหาร 

กิจการนักเรียน  
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2.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าทีต่ามท่ีได้รับการมอบหมายให้บังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    7    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

  ( นายนิติกรณ ์   ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 


