
  

 
 
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

ที่  183 /๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการแจกหนงัสือแบบเรียน 

 
 

ด้วย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (World Class Standard School) ได้กําหนด 
ดําเนินการแจกหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6  ในระหว่างวันที่ 24 – 28 
พฤษภาคม  2564  ณ อาคารหอประชุม 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอนรองรับในการเปิดภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2564  น้ัน  
     

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  
๒๕๔๖ เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแจกหนังสือแบบเรียน  ดังน้ี     
 

  1.  คณะกรรมการอํานวยการ (Project Administration Committee)   ประกอบด้วย 
 

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

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. อํานวยการและดําเนินการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ให้คําปรึกษาหารือ  ให้ข้อเสนอแนะ  ประสานงานและอํานวยความสะดวก   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการทุกฝ่าย  และกํากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3. วางแผน  สนับสนุน  ควบคุมดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 

๒.  คณะกรรมการดําเนินการแจกหนังสือแบบเรียน  (The committee conducts  
textbooks)   

 2.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  วันที่  24  พฤษภาคม 2564  ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  เวลา  09.00  น. ห้องเรียนที่ 2/1 – 2/3 
  เวลา  10.30  น. ห้องเรียนที่ 2/4 - 2/6 
  เวลา  13.00 น. ห้องเรียนที่ 2/7 – 2/9 
  เวลา  14.30 น.  ห้องเรียนที่ 2/10 – 2/12 

/นายไพโรจน…์ 
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นายไพโรจน ์ บญุช่วย   ทีป่รกึษา 
1. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  รองประธานกรรมการ 
3. นางเครือวัลย์  ประสานชีพ  กรรมการ 
4. นายภัทรดนัย  มณ ี   กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร  กรรมการ 
6. นางสาวชันม์วรนันท์ ศิริพันธ์ุ   กรรมการ 
7. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  กรรมการ 
8. นางสาวพรกมล ช้างเผือก  กรรมการ 
9. นางบังอร  ลิ้มทองคํา  กรรมการ 
10. นายธนเวท  ธูสรานนท์  กรรมการ 
11. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  กรรมการ 
12. นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ ์  กรรมการ 
13. นางธดากรณ์  กลิ่นหอม  กรรมการ 
14. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  กรรมการ 
15. นายสมชาย  โรจน์ประเสริฐสุด  กรรมการ 
16. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
17. นางสาวพิจักษณานี ตุนา   กรรมการ 
18. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  กิติชัยชาญ  กรรมการ 
20. นางนันท์ณภัส กันพงษ์   กรรมการ 
21. นางนงเยาว์  วระกุล   กรรมการ 
22. นางจุรีย์  พัฒผล   กรรมการ 
23. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  กรรมการ 
24. นายอรรถพล  มีชะนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

2.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่  25  พฤษภาคม 2564  ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  เวลา  09.00  น. ห้องเรียนที่ 3/1 – 3/3 
  เวลา  10.30  น. ห้องเรียนที่ 3/4 - 3/6 
  เวลา  13.00 น. ห้องเรียนที่ 3/7 – 3/9 
  เวลา  14.30 น.  ห้องเรียนที่ 3/10 – 3/12 

 

นายไพโรจน์  บุญช่วย   ที่ปรึกษา 
1. นางสาวอรรณ ดวงแข   ประธานกรรมการ 
2. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  กรรมการ 
4. นายอํานาจ  ปุ้งโพธ์ิ   กรรมการ 

 
/5.นางสาวปรัชญาวล…ี 
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5. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  กรรมการ 
6. นายธีรดล  อินทร์ลําพันธ์ุ  กรรมการ 
7. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  กรรมการ 
8. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  กรรมการ 
9. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ  กรรมการ 
10. นางสาวพรพิมล นามวงศา  กรรมการ 
11. นางสมจินตนา เหมือนเอ่ียม  กรรมการ 
12. นายครรชิต  นํ้าใจดี   กรรมการ 
13. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง  กรรมการ 
14. นายรณกฤต  เอ่ียมเจริญ  กรรมการ 
15. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  กรรมการ 
16. นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
17. นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักด์ิโภคิน  กรรมการ 
18. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  กรรมการ 
19. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  กรรมการ 
20. นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  กรรมการ 
21. นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  กรรมการ 
22. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  กรรมการ 
23. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  กรรมการ 
24. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 

2.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  วันที่  27  พฤษภาคม 2564  ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  เวลา  09.00  น. ห้องเรียนที่ 5/1 – 5/3 
  เวลา  10.30  น. ห้องเรียนที่ 5/4 - 5/6 
  เวลา  13.00 น. ห้องเรียนที่ 5/7 – 5/9 
  เวลา  14.30 น.  ห้องเรียนที่ 5/10 – 5/11 

 

นายไพโรจน์  บุญช่วย   ที่ปรึกษา 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  ประธานกรรมการ 
2. นายพิเชษฐ  ผาสุข   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุนทร  แตงโต   กรรมการ 
4. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  กรรมการ 
5. นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
6. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  กรรมการ 
7. นายสมชาย  เทียนไชย  กรรมการ 
8. นางอรุณี  สะอาดดี   กรรมการ 
9. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 

 
/10.นางชมภนูุช… 
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10. นางชมภูนุช  คงทัด   กรรมการ 
11. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  กรรมการ 
12. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  กรรมการ 
13. นางสาวปรียาภรณ์ นํ้าค้าง   กรรมการ 
14. นางสาวสุนิสา เวชกุล   กรรมการ 
15. นางดวงใจ  ผาสุข   กรรมการ 
16. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
17. นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   กรรมการ 
18. นายธเนศ  บริสุทธ์ิ   กรรมการ 
19. นางสาวสุวารีย์ ย่ีภู่   กรรมการ 
20. นางนิตยา  ปริปุรณะ  กรรมการ 
21. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  กรรมการ 
22. นางสาวอภันตรี วังสงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 

2.4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  วันที่  28  พฤษภาคม 2564  ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
  เวลา  09.00  น. ห้องเรียนที่ 6/1 – 6/3 
  เวลา  10.30  น. ห้องเรียนที่ 6/4 - 6/6 
  เวลา  13.00 น. ห้องเรียนที่ 6/7 – 6/9 
  เวลา  14.30 น.  ห้องเรียนที่ 6/10 – 6/11 

 

นายไพโรจน์  บุญช่วย   ที่ปรึกษา 
1. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  กรรมการ 
4. นายกฤษณ์  การะเกตุ  กรรมการ 
5. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  กรรมการ 
6. นางชุติมา  ลิ้มลมัย   กรรมการ 
7. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
9. นางสาวพรพรรณ นาคสวุรรณ  กรรมการ 
10. นางบุษกร  กานต์กําพล  กรรมการ 
11. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   กรรมการ 
12. นางสาวธนพร มากระจัน  กรรมการ 
13. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์   กรรมการ 
14. ว่าที่ ร.ต.ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ  กรรมการ 
15. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  กรรมการ 
16. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   กรรมการ 

 
/17.นางเพยาว์… 
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17. นางเพยาว์  ตนดี   กรรมการ 
18. นางสุมณฑา  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ กรรมการ 
19. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
20. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม  กรรมการ 
21. นางวรวดี  อินทร์กอง  กรรมการ 
22. นางสมบูรณ์  ทองงาม   กรรมการ 
23. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1.  ดูแลความเรียบร้อย และอํานวยความสะดวกแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มารับหนังสือ 

เอกสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 
2.  ดูแลการแจกหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนในที่ปรกึษา 
3.  แจกเอกสารรหัสห้องเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ 
4.  เก็บหนังสอืแบบเรียน  ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้มารับหนังสือแบบเรียน ให้ครทูี่ปรึกษา 

จัดเก็บ และประสาน เพ่ือให้นักเรียนมารับหนังสือต่อไป 
5. ช้ีแจงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้นักเรียนทราบ  

 

ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการทุกทา่นปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับการมอบหมายให้บังเกิดผลดีแก่ทาง 
ราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    20    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

  ( นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
      
 
 
    
 
 


