
 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่  55/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

------------------------------ 

  เพ่ือให้การเตรียมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุโ ขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย บังเกิดผลดี  เรื่อง การจัดท าตารางเรียนและตารางสอน                
ของนักเรียน ครู อาจารย์ ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชกา รครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. กรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาส าคัญ  
กรรมการประกอบด้วย 

1. นายธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์  กรรมการ 
3. นายประยุทธ  ครุธแก้ว   กรรมการ 
4. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 

   5. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
6. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 

       7. นายไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมการ 
   8. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการ 
   9. นายสุนทร  สุคนธ์พานิช  กรรมการ 
       10. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
        11. นางลาวัณย ์ ถาพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. กรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ จัดการด าเนินการในการจัดชั่วโมงเรียน จัดครูเข้าสอน  
จัดการเรียนการสอนนักเรียน แก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง ตามหลักสูตรและนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนด กรรมการ
ประกอบด้วย 

1. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
3. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
4. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
5. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
6. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 

   7. นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ  
   8. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ  

9. นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  กรรมการ 
10. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. กรรมการจัดตารางการเรียนการสอน มีหน้าที่  จัดตารางสอนลงตารางเรียน จัดพิมพ์ 
ตารางสอนนักเรียนรายบุคคลและรายชั้น และจัดสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 - 31 
มีนาคม 2560 ประกอบด้วย 
 1. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
   2. นายประสงค์  ทิพย์ธานี     กรรมการ  
 3. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการ 

 4. นางสมปอง ปานเมือง กรรมการ 
 5. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
   6. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง     กรรมการ 
 7. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา กรรมการ 
 8. นางสายรุ้ง อยู่คร กรรมการ (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
 9. นางสุมาลี หมากผิน กรรมการ (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
 10. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมการ (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร)์ 
   11. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์      กรรมการ (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
 12. นายณรรตธร คงเจริญ กรรมการ (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
   13. นางอรชพร  ญานสว่าง     กรรมการ (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์) 
 14. นางสุภาพ น้อยจันทร์ กรรมการ (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ)
 15. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น กรรมการ (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
 16. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมการ (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
 17. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ กรรมการ (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 

 18. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี กรรมการ (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
 19. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว กรรมการ (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
 20. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท กรรมการ (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
 21. นางรัชนี พุดซ้อน กรรมการ (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
 22. นางสุชาดา ยงค์เจาะ กรรมการ (หัวหน้างาน EP) 
   23. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ      กรรมการ (EP) 
 24. นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด                
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

                     (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


