
 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่ 96/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงอาหารจานรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

--------------------------------------------------- 
 
  เพ่ือให้โรงอาหารของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักเรียนครูบุคลากรใน
โรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้มารับบริการเกิดความสะดวกในการซื้ออาหาร  ท าให้โรงเรียนมีการจัดท า 
บัตรแลกภาชนะขึ้น  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในการใช้โรงอาหารร่วมกัน  ฝึกระเบียบวินัย 
ในการรับประทานอาหารรวมทั้งการเก็บภาชนะให้เรียบร้อย  และยังเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการโรงอาหารโรงเรียน  จึงแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๓๙แห่งพระราชบัญญัติระเบียบก ารบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ ๒๕๔๘ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการงานจานรวม  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑. นายธีรศักดิ์    คงเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒. จ.ส.ต.ณรงค์    ประศาสตร์ศิลป์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประยุทธ   ครุธแก้ว    รองประธานกรรมการ 
๔. นางอฑิภา    วรากรเจริญ   รองประธานกรรมการ 
๕. นางสุรางคนา   คุปตรัตน์   กรรมการ 
๖. นายธงชัย    รักถึง    กรรมการ 
๗. นายบุญมี    มะริด    กรรมการ 
๘. นางนิตยา    พรามจร    กรรมการ 
9. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม  กรรมการ 
10. นายวิรัตน์  ตันติกุล    กรรมการ 
11. นายพนม  พุฒลา    กรรมการ   
12. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ    กรรมการและเลขานุการ 
๑3. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑4. นางมณชนก   หนูแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที ่ จัดหาประสานงาน ควบคุม ด าเนินการ ดูแลความเรียบร้อย โครงการ
จานรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ    ประธานกรรมการ 
๒. นางทวีรัตน์    เหรียญทอง   กรรมการ 
๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี    กรรมการ 

/4. นายวีรพล... 
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๔. นายวีรพล    ปานด า    กรรมการ 
๕. นายขวัญชัย    สุขมา    กรรมการ 
๖. นายอมรพันธ์   อุตสาหกิจ   กรรมการ 
๗. นางมณชนก    หนูแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวนุชนารถ   ทองเงิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการจานรวม  มีหน้าที ่ ควบคุมดูแลการแลกบัตรภาชนะของเจ้าหน้าที่ดูแลการท า
ความสะอาดภาชนะให้สะอาด และการเช็คจ านวนจานของเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งคืนให้ร้านค้าตามจ านวนบัตร  
ประกอบด้วย 

๑. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง   หัวหน้า 
2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง   ทีมงาน 
3. นางสุภาพ    น้อยจันทร์   ทีมงาน 
4. นางจรัสศรี    เขาเหิน    ทีมงาน 
5. นางสาวจริยา   เฉยเม    ทีมงาน 
6. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   ทีมงาน 
7. นางปกายดาว   ปานอยู่    ทีมงาน 
8. นางสาวพวงพลอย   พรกระแส   ทีมงาน 
9. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ   ทีมงาน 
๑๐. นางสาวอนุธิดา   แก้วสีม่วง   ทีมงาน 
11. นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก    ทีมงาน 
12. นางสาวปัทรียา   ประสงค์ทรัพย์   ทีมงาน 

๔. คณะกรรมการดูแลนักเรียน  มีหน้าที ่ ดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหาร ทิ้งเศษอาหารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแล้วน าจานไปแลกบัตร  ประกอบด้วย 

๑. นางมณชนก    หนูแก้ว    หัวหน้า 
2. นายสุเทพ  มาคง    ทีมงาน 
3. นายวันชัย    วงษ์เทพนิวัติ   ทีมงาน 
4. นางสาวกนกพร   ศรีอ าพันธ์   ทีมงาน 
5. นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม    ทีมงาน 
6. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น    ทีมงาน 
7. นางสาวยุพิน   อยู่เปีย    ทีมงาน 
8. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน    ทีมงาน 
9. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์   ทีมงาน 
10. นายราชัน  ปิยะสิริเชาวน์   ทีมงาน 
11. นายกิตติศักดิ์   น้อยค า    ทีมงาน 
12. นายชานนท์  ผ่องฉวี    ทีมงาน 
13. นายรณชัย  จินาเกตุ    ทีมงาน 
14. ครูเวรประจ าวัน (โรงอาหาร)    ทีมงาน 
15. นักศึกษาฝึกสอน     ทีมงาน 
16. สารวัตรนักเรียน     ทีมงาน 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที ่ มีหน้าทีดู่แลการใช้จ่ายเงินจัดท าบัญชีการเงิน  การรับ - การเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกอบด้วย 

 ๑. นางนิตยา    พรามจร    หัวหน้า 
๒. นางมณชนก    หนูแก้ว    ทีมงาน 
๓. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   ทีมงาน 
4. นางฐิติมา  แสงจันทร์   ทีมงาน 
5. นางสาวนุชนารถ   ทองเงิน    ทีมงาน 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

                             (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ครูเวรประจ าวัน (โรงอาหาร) 

วันจันทร์ 

โรงอาหาร(ช่วงเช้า) 1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ต้น) 
1. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง 

2. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ปลาย) 
1. นางมณชนก  หนูแก้ว 
2. นางวรี   ยงค์เจาะ 

วันอังคาร 

โรงอาหาร(ช่วงเช้า) 
1. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  
2. นางสาวพัชรเมศฐ์ ชีวะวัฒนา 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ต้น) 
1. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน 
2. นางสาวธารวิมล  ก้านเงิน 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ปลาย) 
1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์ 
2. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว 

วันพุธ 

โรงอาหาร(ช่วงเช้า) 
1. นางนิตยา  พรามจร 
2. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ต้น) 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี 
2. นางอ าพร  เขียวแก้ว 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ปลาย) 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม 
2. นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา 

วัน
พฤหัสบดี 

โรงอาหาร(ช่วงเช้า) 
1. นางวาสนา  ทิพพาหา 
2. นางสาวฉลองขวัญ  รักถึง 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ต้น) 
1. นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงาม 
2. นายสายชล  ด าแลลิบ 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ปลาย) 
1. นางเพลินจิตร ช านาญผา 
2. นายจรัส  สุริโย 
3. นายอรรถพล บาทบ ารุง 

วันศุกร์ 

โรงอาหาร(ช่วงเช้า) 
1. นางสมใจ พงษ์สิงห์ 
2. นางปกายดาว  ปานอยู่ 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ต้น) 
1. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ 
2. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน 

โรงอาหาร(ช่วงกลางวัน ม. ปลาย) 
1. นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์ 
2. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์ 
3. นางสาวปิยนุช น้อยคง 

 
หมายเหตุ  :    ครูเวรประจ าวันมีหน้าที่ 1.  ดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหาร 
     2.  ดูแลนักเรียนให้น าภาชนะไปไว้ที่จุดวางภาชนะ 
     3.  ดูแลการแลกบัตรจากเจ้าหน้าที่ 


