
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่70 /2563 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ในช่วงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ 
     ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid - 19) 

  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 
2019 (Covid - 19) โดยให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และท า
ตามนโยบาย Work from home ของรัฐบาล  ทางโรงเรียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่       
ที่โรงเรียนตามค าสั่ง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
 โรงเรียนมีค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

ตารางปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันครูและบุคลาการทางการศึกษา 

 

ที ่ รำยชื่อ วันที ่ หมำยเหตุ 

1 นายสายณัห์          ศรีขวัญ 19    21    25   27   29  

2 นางสาวลลิตา        รสธรรม   

3 นางสัจจา             ช่างต่อ   

4 นางสาวสุปรยีา       อินองการ   

5 นายวิศรุต              เลขาการ   

6 นางสาวภิรญา         แพทย์รักษา   

7 นางสาวสุวรรณา       ปั้นแตง   

8 นางสาวนันทพร        บุญประถม   

9 นางชนิดา                 รื่นรมย์   

10 นางสาวกุสุมา           จันทร์แก้ว   

11 นางสาวรัตติยา         จันทคาม   

12 นางนิตยา                อภิญ   

13 นางสาววิลาวัลย์     เกียรติถนอมกิจ   

14 นางวิลาสินี               อุดแก้ว  

15 นางสุขรดา              กิติกรเศรษฐ์  

16 นางจุฑา                 ประกอบกิจ  

17 นางสาวสุพิชญา        ธนะค ามา  
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ที ่ รำยชื่อ วันที ่ หมำยเหตุ 

18 นางสาวจารุวรรณ      จันทมัตตุการ 19    21    25   27   29  

19 นางสาวนิตติกา            ศิริยา   

20 นางอรวรรณ                นธีนาม   

21 นายเอนก                   จิณารักษ์   

22 นางสาวสราลี              งามดี   

23 นางวิบูลย์รัตน์            กรณวงศ์   

24 นางจันทร์ฉาย           ศรีขวัญ   

25 นางสาวใจภักดิ์             ไชยวัฒน์   

26 นายมาโนช                 ครอบครอง   

27 นางสาวสมปอง          พรามเอก   

28 นางศศธร                 ทองจันทร์   

29 นายสมนึก                โสมล   

30 นายค านวน             วงศ์จันทร์   

31 นายวรพจน ์            กรณวงศ์   

32 นายธนิต                     มัชฌิมา   

33 นางฉัตรกมล                ศิริคช   

34 นายสรายุทธ              อินทะศรี   

35 นางสาวณิชาดา         ปัญจวีณิน   

36 นางสาวอมรรตัน์        ศิริเจริญ   

37 นางสาวสาวิตรี            บุญเรือง   

38 นางสาวสุวรรณรัตน์      พระศร ี   

39 นางสาวชลธิชา            กุลฑลบุตร   

40 นางสาวเมธิน ี             พัดทอง   

41 นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร ์   

42 นางสาวอรพินท์        มีกุญชร   

43 นางสาวนันท์ชรีย์     ลี้ไพโรจน์กลุ   

44 นายนิกร               คงอินทร์   

45 นายธีรพร             เอื้อเฟ้ือ   

46 นางสาววรรณนิภา     สวัสดิมงคล   

47 MISS NOLYN  Grace ESTOCE LUCIANO   

48 MISS ALOHA VEIBS MARINA FABIAN   

49 MISS  LOURA MAY CATULOS CRUZ   

50 นางสาวอัจฉรา           ค าเลิศ   

51 นายจักรพงษ ์           ทิ้งมิตรชั่ว  

52 นายนคร                   สร้อยสน  

   



ที ่ รำยชื่อ วันที ่ หมำยเหตุ 

53 นางสาวจงจินต์       บัวเผื่อน 20   22   26   28  

54 นางกุลธิดา             ถินกลั่น   

55 นางบุญญารัศมิ์        จันทคาม   

56 นายอุเทน               บ ารุงนา   

57 นายชัยพัฒน ์           ราญรอน   

58 นายกฤษฎา             นาหมื่น   

59 นางสาวปัทมา         ภู่ระหงษ์   

60 นางสาวอุมาพร       เชี่ยวณรงค์กร    

61 นางสาวจิรนันท์       ช้ันชาติ   

62 นางสาวสุธารทิพย์    พู่โต๊ะยา   

63 นายณัฐพล             บุญสละ   

64 นายสุรเดช             สอนภักดิ์   

65 นางสาวศิริขวัญ          กรกฎ   

66 นางดวงกมล            พรพลานามัย   

67 นางสายชล             ต่ายนิล   

68 นางกานต์สิรี           มาตย์วิเศษ   

69 นางสาวแสงรว ี         บุญพิทักษ์   

70 นายภาณุพงศ์            ลาภเกิน   

71 นางสาวกัญญ์วรา       อักษรเสือ   

72 นางสาวปรีดาวรรณ        วิชาธิคุณ   

73 นางปฏิมา                  บุญล้อม   

74 นางสาวอุบลวรรณ        ประจง   

75 นายรัชพล                  เที่ยงด ี   

76 นายภานุวิชย์             สว่างไสว   

77 นางสาวเพลินจติร          นาบุญ   

78 นางสาวกิ่งกาญจณา     สุวรรณโชติ   

79 นางชบา                   เมืองค า   

80 นายศิริพงศ์               เงินบุคคล   

81 นางสาวอภิญญา        บุตรพรม   

82 นางสาวสุภัทร์ธิดา      ปักษา   

83 นายชลิต                 เสนาะสันต์   

84 นางสาวปัจฉิมา          ศรีค าเวียง   

85 นายโอฬาร               พาช่ืน   

86 นายวรุฒ                 บุญประเสริฐ   

87 นางสาวลาวณัย์         เอี่ยมจ ารัส  

   

   

   

   



ที ่ รำยชื่อ วันที ่ หมำยเหตุ 

88 นางสาวชนาธิป            เดชศรี 20   22   26   28  

89 นางสาวเพ็ญภคั           ใจดี   

90 นางศิรัญญา               วงษ์ซิ้ม   

91 นายวชิรวิชญ ์             แสนธิ   

92 นางสาวเกศกนก          สิทธิพงศ์   

93 นางสาวจุฑามาศ          เงินงาม   

94 นางสาวรัชฎาพร         ศรีวิชัย   

95 นางสาวพิราวรรณ์     ศรีสตัย ์   

96 นางสาวรุ่งนภา       ดอนเงิน   

97 นางจุฑารัตน์        เกิดทอง   

98 นางมัทนา          ครอบครอง   

99 MISS VARSHA TRYAMBAK BORSE   

100 MR. JAYESHKUMAR RAJKUMAR CHHARI   

101 นายคมกริช               ซ้อนบุญ   

102 นางสาวอภันตรี           ฉลอง   

หน้าที่ในการมาปฏิบัติราชการ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. 
2. ต้อนรับผู้มาติดต่อกับโรงเรียน ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้ความสะดวกเท่าท่ีจะท าได้  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19  พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่  18  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
(นายสันติ  มุกดาสนิท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 


