
 
 

 
 
 
 
 

                                                 คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 96 / 2564 

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ 
........................................................ ............... 

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 เรื ่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)ให้ผู้บริหารของสถานศึกษา ปรับลดเวลา
และวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวัน
ทำงานตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพัฒนา
นิคม มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ลงนาม
ปฏิบัติราชการตามระเบียบราชการกำหนด 

 
      สั่ง ณ วันที่  15  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
 
      
         ( นางณัฏฐินี หอมจันทร์) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
แจ้งการมาปฏิบัติงาน ให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านทราบ.... 
        เนื่องจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงเรียนจึงปรับลดวัน
การปฏิบัติงาน โดยจัดให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ กรกฎาคม 
2564  ดังนี้  

วันที่ รายช่ือ หมายเหตุ 
๑๙ กรกฎาคม 2564 ๑.นายชูชาติ  โพธิ์ทอง  

๒.นางกาญจน์สุดา  มาช่วย  
๓.นายกริชนก  หน่อทอง  
๔.นางเยาวพา  บุญส่งศรี  
๕.นายอิฐสรา  บุญคล้าย  
๖.นางสาวสุนันทณี  ขุนทอง  
๗.นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์  
๘.นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม  
๙.นายกาญจนภัทร  บุญคง  
๑๐.นายศุภวัฒน์  ทองคมขำ  

๒๐ กรกฎาคม 2564 ๑.นางอรนุช  เอ่ียมธรรม  
๒.นางธิติมา  ชัยชนะคะสุดใจ  
๓.นางสาวลัดดา  ปริยาปัญจางค์  
๔.นางสาวปัทมา  เหรียญทอง  
๕.นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  
๖.นายพงศธร  แสนเมือง  
๗.นายพงศ์ศานต์  เจริญวารี  
๘.นายปารเมศ  มหิเมือง    
๙.นางสาวพัชริดา  รวมสุข  
๑๐.นางสาวน้ำทิพย์  ฤาชัย  

๒๑ กรกฎาคม 2564 
 

๑.นางสาวกีระนาถ  อาจวงค์  
๒.นายสายันต์  เย็นเจริญ  
๓.นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง  
๔.นางอรทัย  กองปัญญา  
๕.นางสาวทองสุข  ประเสริฐสุข  
๖.นางสาวรุ่งรัตน์  สวัสดิส์ุข  
๗.นายพนม  บุญมางำ  
๘.นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว  
๙.นางสาววนัชพร  แย้มอ่ิม  
๑๐.นางสาวณัฐณิชา  แสงแก้ว  

๒๒ กรกฎาคม 2564 ๑.นางทัศนี   เทียนบุตร  
๒.นางอุษา  จันทร  



วันที่ รายช่ือ หมายเหตุ 
๓.นางรัตณา  เสาศิริ  
๔.นายเสน่ห์  คำปัน  
๕.นางนภเกตน์  คำปัน  
๖.นายดวงเด่น  เต่าเถื่อน  
๗.นายจุฑาวุฒิ  บุญแสน  
๘.นางเยาวลักษณ์  กองศิลป์  
๙.นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์  
๑๐. Mr. Raymark Tolentino  

๒๓ กรกฎาคม 2564 ๑.นางสงวน  จันทร์พร  
๒.นางอารีรัก  บุญรามณรงค์  
๓.นางสาวจุฑาทิพ  ห้องกระจก  
๔.นางใจทิพย์  อนันต์สลุง  
๕.นางสาวอัญชิสา  ภิรมย์สุทธิ์  
๖.นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่  
๗.นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร  
๘.นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์  
๙.นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย  
๑๐.นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน  

๒๗ กรกฎาคม 2564 ๑.นางทิพย์รัตน์  ศรีพ่ึง  
๒.นางเรวดี  กวางโตน  
๓.นายสันติ  ดอกกุหลาบ  
๔.นางเพ็ญนภา  ดอกกุหลาบ  
๕.นายอมร  หลงศรีภูมิ  
๖.นางสาวกฤษณา  สุขมั่น  
๗.นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ภาสี  
๘.นางสาวอโรชา  สลุงใหญ ่  
๙. Mr. Tchoffo  Pada  Raphael  
๑๐.นางสาวสุภาวดี  แก้วถึง  

๒๙ กรกฎาคม 2564 
 

๑.นางจำเรียง  หมู่ทอง  
๒.นางศรีรัตน์  จันทร์กลิ่น  
๓.นางสาวทิพย์พร  กาญจนศิลป์  
๔.นายธเนธ  ภู่ทองดี  
๕.นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่  
๖.นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี  
๗.นางสาวจริยา  บัวพนัส  
๘.นางสาวสุภาภรณ์  แก่นรอด  
๙.นางสาวณัฐนรี  เคียงกลาง  
๑๐.นางสาวปรียาภรณ์  ผังค ี  
๑๑.นางสาวพิมพ์กาญจน์  จันทร์อัมพร  



วันที่ รายช่ือ หมายเหตุ 
๓๐ กรกฎาคม 2564 ๑.นายประพวน  สุ่มเมือง  

๒.นางสกาวรัตน์  หนูสลุง  
๓.นางนันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์  
๔.นางสาวพรสุดา  นามกุณี  
๕.นางสาวศรีไพร  พูลหลำ  
๖.นางสาวศิริเพ็ญ  ฤกษ์ใหญ่  
๗.นางสาวปรารถนา  คำสีทิพย์  
๘.นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร  
๙.นางสาวสุภาวดี  ธิกา  
๑๐.นางสาวดาวเรือง  สายคำเลิศ  
๑๑.นางสาวกมลทิพย์  พุทธรักขิโต  

 

หมายเหตุ  ๑. เจ้าหน้าที่/พนักงาน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกต ิ
 ๒. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
 ๓. ลงเวลาปฏิบัติราชการ ๐๘:๒๐ – ๑๖:๐๐ น. ใช้การเซ็นชื่อที่เล่มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔. หากมีงานเร่งด่วนจากทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ จะต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่ แม้จะมิใช่วันที่ต้องมา 
 ๕. ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
เคร่งครัด 
                   
                                                                                                    กลุม่บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 


