
  

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่    109/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรอ่ำนเพื่อชีวิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
----------------------------- 

  ด้วยฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอ่านเพ่ือชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเพ่ือส่งเสริม 
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ให้กับนักเรียน ซึ่งก าหนดให้จัดกิจกรรมในเวลาหลังจากชั่วโมงสวดมนต์ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดี และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 2560 
   อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 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. นายสถิตย์  ตรีกุย   กรรมการ 
 7. นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
 8. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 9. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
 10. นายสุนทร สุคนธ์พานิช  กรรมการ 
 11. นายบุญมี มะริด   กรรมการ 
 12. นายธงชัย รักถึง   กรรมการ 
 13. นางสุรางคนา คุปตรัตน์  กรรมการ  
 14. นายสุระ  ไทยกล้า   กรรมการ 
 15. นายวิรัตน ์ ตันติกุล   กรรมการ 
 16. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
 17. นายไชยรัตน์ พรกระแส  กรรมการและเลขานุการ 
      18. นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่  จัดเตรียมบทความการอ่านเพ่ือชีวิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 พร้อมทั้งคัดเลือกห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน เพื่อรับรางวัลจากฝ่ายวิชาการ กรรมการ
ประกอบด้วย 

1. นายไชยรัตน์  พรกระแส  ประธานกรรมการ 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
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  3. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  5. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  6. นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 

7. นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  กรรมการ 
8. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

  3. กรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       3.1 ฝ่ำยระดับชั้นเรียน  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้นให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตามก าหนด และตรวจสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียน พร้อมทั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละห้อง และประเมินผล 
ในระดับชั้นเรียน ส่งที่ผช.ไชยรัตน์  พรกระแส  ณ ฝ่ายวิชาการ กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายไชยรัตน์  พรกระแส  ประธานกรรมการ 

  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
  3. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  5. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  6. นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 

7. นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  กรรมการ 
       3.2 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้าที่ เป็นพิธีกรและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
อ่านเพื่อชีวิต กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
   2. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
   3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 

        3.3 ฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  มีหน้าที่  ออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงาน
ดีเด่น กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางจรรยา  ตรีกุย   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   3. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 

 3.4 ฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรมโครงการ 
อ่านเพื่อชีวิต กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
   2. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
   3. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
   4. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
 3.5 ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบการประเมินผลการด าเนินงาน โดยประสานงาน
ข้อมูลกับฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงายผลการด าเนินงานต่อประธานคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน กรรมการประกอบด้วย  
   1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ  ประธานกรรมการ 
   2. นางเพลินจิตร  ช านาญผา กรรมการ 
   3. นางจรัสศรี  เขาเหิน  กรรมการ 

4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ 
   5. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท กรรมการ 
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ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและ            
ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


