
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่ 204/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
---------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าป ี๒๕๖๐  ในวันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการคารวะ แสดงความขอบคุณและแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เกษียณอายุราชการและให้ผู้เกษียณอายุราชการอ าลานักเรียน  
  ขออาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการกิตติมศักดิ์  กรรมการประกอบด้วย 
       ๑. ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน 
  ๒. นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกูลชัย   

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า สั่งการ อ านวยการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  ๓. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  ๔. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  ๕. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 

๖. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 
๗. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 

  ๘. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
๙. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 

  ๑๐. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ   
          ๑๑. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  ด าเนินการจัดงานให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้  ก ากับ        
และติดตามประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 
       ๑. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
       ๓. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
       ๔. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
       ๕. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ   
       ๖. นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 
          /๗. นายทวีพงศ.์.. 
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       ๗. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
  ๘. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  ๙. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  10. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  ๑1. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑2. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๑3. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๑4. นายบุญมี   มะริด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑5. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑6. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑7. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๔.๑ ฝ่ายจัดสถานที่ และเวที มีหน้าที่ ตกแต่งฉากบนเวที ข้อความบนเวที ทั้งเวทีแสดงศักยภาพ
นักเรียนและหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ตกแต่งบริเวณงาน และเตรียมดอกไม้มอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ  
ทั้งท่ีเวทีศักยภาพนักเรียนและหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นายธงชัย  รักถึง   หัวหน้า 
  ๒.  นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  ทีมงาน 
  ๓. นางแววดาว  อยู่สุข   ทีมงาน 
  ๔. นางภรณี  กังวาล   ทีมงาน 
  ๕. นางสมปอง  ปานเมือง  ทีมงาน 
  ๖. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงาน 
  ๗. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   ทีมงาน 
  ๘. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  ทีมงาน 
  ๙. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงาน 
  ๑๐. นางสาวยุพิน อยู่เปีย   ทีมงาน 
  ๑๑. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ทีมงาน 
  ๑๒. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   ทีมงาน 
  13. นายชานนท์  ผ่องฉวี   ทีมงาน 
  14. นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์  ทีมงาน 
  ๑5. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  ๑6. นักการภารโรงทุกคน    ทีมงาน 

 ๔.๒ ฝ่ายแสง-เสียง มีหน้าที่ จัดหาเครื่องเสียง ตกแต่งไฟประดับบนเวที ไฟประกอบการแสดง  
ไฟบริเวณงาน ทั้งด้านบนและด้านล่างของหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นายพนม  พุฒลา   หัวหน้า 
  ๒. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ทีมงาน 
  ๓. นายณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงาน   
  ๔. นายสมชาย  ดวงเนตร  ทีมงาน 
                     ๕. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  ทีมงาน 
  ๖. นายสมชาย  อินอยู่   ทีมงาน 
 

/4.3 ฝ่ายอาหาร... 
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 ๔.๓ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดรายการอาหาร และเครื่องดื่ม จัดหาโต๊ะอาหาร  
พร้อมเก้าอ้ี และจัดท าป้ายติดโต๊ะอาหารส าหรับแขกของผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 
  ๑. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  หัวหน้า 
  ๒. นางจิดาภา  พรามจร   ทีมงาน 
  ๓. นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน     
  ๔. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   ทีมงาน 
  ๕. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงาน  
  ๖. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   ทีมงาน 
  ๗. นางสาวสุภาพร สีนวล   ทีมงาน 
  ๘. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงาน 
  ๙. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  ทีมงาน  
  10. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง   ทีมงาน 
  11. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   ทีมงาน 
  12. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  ทีมงาน 
  13. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง   ทีมงาน 
  14. นางสาวสุนิษา เรืองอยู่   ทีมงาน 
 ๔.๔ ฝ่ายการเงิน และเหรัญญิก มีหน้าที่ ดูแลการใช้จ่ายเงินในการจัดงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ ประกอบด้วย 
  ๑. นางจิดาภา  พรามจร   หัวหน้า   
  ๓. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ทีมงาน 
  ๔. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงาน 
       ๕. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  ทีมงาน 

 ๔.๕ ฝ่ายพิธีกร  มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรตามก าหนดการที่ก าหนด ทั้งท่ีเวทีศักยภาพนักเรียนและ
หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  หัวหน้า 
  ๒. นายสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงาน 
  ๔. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงาน 
  ๕. นายลิขิต  สอนเทียน  ทีมงาน 
  ๖. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
  7. นายวิทยา  อินอยู่   ทีมงาน 
 ๔.๖ ฝ่ายดูแลแขกพิเศษ มีหน้าที่ ดูแลแขกผู้มีเกียรติที่โต๊ะพิเศษ พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่ม               
และอาหาร ประกอบด้วย 
  ๑. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  หัวหน้า 
  ๒. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ทีมงาน 
  ๓. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ทีมงาน 
  ๔. นายวิทยา  อินอยู่   ทีมงาน 
  ๕. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  ทีมงาน   
  ๖. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   ทีมงาน 
  ๗. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงาน 
  ๘. นางสาวณัฐรินีย ์ สายสมบูรณ์  ทีมงาน 

/9. นางสาวสุภาพร... 
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  ๙. นางสาวสุภาพร สีนวล   ทีมงาน 
  ๑๐. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน 
  ๑๑. นางสาวปิยนุช น้อยคง   ทีมงาน 
  12. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  ทีมงาน  
      ๑3. นายโอฬาร  จอกทอง  ทีมงาน 
           ๑4. นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงาน 
      15. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง   ทีมงาน 

 ๔.๗ ฝ่ายปฏิคม และจัดของท่ีระลึก มีหน้าที่ ต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ และแขก 
ที่มาร่วมงาน จัดและลงทะเบียนของที่ระลึกเพ่ือมอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง   ทีมงาน 
  ๓. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงาน          
  ๔. นางมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงาน     
  ๕. นางวิไล  นิลทวี   ทีมงาน 
       ๖. นางปกายดาว  ปานอยู่   ทีมงาน 
  ๗. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   ทีมงาน 
  ๘. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  ทีมงาน 
  ๙. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงาน 
  ๑๐. นางสาวสวรส ปานเกิด   ทีมงาน 
  ๑๑. นางสาววาสนา ทิพพาหา  ทีมงาน 
  ๑๒. นางอรชพร  ญานสว่าง  ทีมงาน 
  ๑๓. นางสาววิมลมาศ    ตันติกุล   ทีมงาน 
  ๑๔. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  ทีมงาน 
  ๑๕. นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม   ทีมงาน 
  ๑๖. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  ทีมงาน 
  ๑๗. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์   ทีมงาน 
  ๑๘. นางสาวปาริชาต      ผาสุก   ทีมงาน 
  ๑๙. นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   ทีมงาน 
  ๒๐. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   ทีมงาน  
  ๒๑. นางสาวสุภาพร สีนวล   ทีมงาน 
  ๒๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงาน 
  ๒๓. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   ทีมงาน 
  ๒๔. นางสาวภิราณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงาน    
  ๒๕. นางสาวปิยนุช น้อยคง   ทีมงาน 
  ๒๕. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   ทีมงาน 
  ๒๖. นางสาวธัญญา น้อยถึง   ทีมงาน 
  ๒๗. นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย   ทีมงาน 
  ๒8. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  ทีมงาน 
  29. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง   ทีมงาน 
  ๓0. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  ทีมงาน 

/31. นายสาธิต... 
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  ๓1. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงาน  
  ๓2. นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี  ทีมงาน   
  ๓3. นักศึกษาฝึกสอนทุกคน   ทีมงาน 

 ๔.๘ ฝ่ายบันทึกภาพ และจัดท าวีดิทัศน์ มีหน้าที่ น าเสนอวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่ง และบันทึก
วีดีโอในงาน ทั้งที่เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน และหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ จัดท าซีดีที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ 
อายุราชการ และน าเสนอวีดิทัศน์ภายในงาน  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  หัวหน้า 
  ๒. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ทีมงาน 
  3. นายสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงาน 
  ๔. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม  ทีมงาน  
  ๕. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงาน     
  ๖. นายปฏิฬ  นาคทอง   ทีมงาน 
  ๗. นายณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงาน 
  ๘. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  ทีมงาน 
  ๙. นายทรรศยุทธ์ ศิลปะปวีณ  ทีมงาน 
  ๑๐. นางสาวปราณี ชาติมนตรี  ทีมงาน 
  ๑๑. นางสาวนิรัชพร พรมมา   ทีมงาน 

 ๔.๙ ฝ่ายจัดการแสดงและร าอวยพร  มีหน้าที่  จัดแสดงการร าอวยพร การแสดงชุดพิเศษ    
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ  ณ  เวทีแสดงศักยภาพนักเรียนและหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  ในวันที่   
๒๘ , ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบด้วย 
  ๑. นางรัชนี  พุดซ้อน   หัวหน้า 
  ๒. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ทีมงาน 
  ๓. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงาน  
  ๔. นางอารีย์  สาเกกูล   ทีมงาน    

 ๔.๑๐ ฝ่ายจัดการแสดงดนตรีไทยและขบวนแห่กลองยาว  มีหน้าที่  จัดแสดงดนตรีไทย
ประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิต และจัดกลองยาวร่วมขบวนแห่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการสักการะพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช  ประกอบด้วย 
  ๑. นายทวีพงศ์  รอดสิน   หัวหน้า 
  ๒. นางรัชนี  พุดซ้อน   ทีมงาน   
  ๓. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ทีมงาน 
      ๔. นายคุณากร  สุริยนต์   ทีมงาน 
  ๕. นักเรียนดนตรีไทยและกลองยาว  ทีมงาน 

 ๔.๑๑ ฝ่ายจัดการแสดงดนตรีสากล  มีหน้าที่  จัดแสดงดนตรีสากลบรรเลงเพลงและขับร้อง
เพลงประกอบงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 
  ๑. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  หัวหน้า 
  ๒. นายพนม  พุฒลา   ทีมงาน 
  ๓. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  ทีมงาน 
  ๔. นายคุณากร  สุริยนต์   ทีมงาน     
  ๕. นักเรียนดนตรีสากลและนักร้อง   ทีมงาน 
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 ๔.๑๒ ฝ่ายจัดท าหนังสือท่ีระลึก มีหน้าที่ จัดท าหนังสือที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  
และแขกที่มาร่วมงาน  ประกอบด้วย 
  ๑. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  หัวหน้า 
  ๒. นายสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงาน 
  ๓. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงาน 
  ๔. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง   ทีมงาน 
  ๕. นางมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงาน 
  ๖. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ทีมงาน 
  ๗. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
  ๘. นางสาวปาริชาต ผาสุก   ทีมงาน 
 ๔.๑๓ ฝ่ายจัดท าบัตรเชิญแขกพิเศษ มีหน้าที่ จัดท าบัตรเชิญ และเชิญแขกพิเศษมาร่วมงาน 
ประกอบด้วย 
  ๑. นายบุญมี  มะริด   หัวหน้า 
  ๒. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ทีมงาน 
  ๓. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   ทีมงาน 
  ๔. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  ทีมงาน 

 ๔.๑๔ ฝ่ายประกอบพิธีสักการะพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มีหน้าที่ จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน 
ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และประกอบพิธีสักการะพระประจ าโรงเรียน พระภูมิเจ้าที่ และพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ประกอบด้วย 
  ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้า  
  ๒. นายโพยม  ศิริพงษ์   ทีมงาน 
  ๓. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ทีมงาน 
  ๔. นางแววดาว  อยู่สุข   ทีมงาน 
  ๕. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงาน 
  ๖. นายวีรพล  ปานด า   ทีมงาน 
  ๗. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงาน   

 ๔.๑๕ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย การจอดรถของผู้ร่วมงาน                      
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิรัตน์  ตันติกุล   หัวหน้า 
  ๒. นายพนม  พุฒลา   ทีมงาน 
  ๓. นางสาวสุภาพร สีนวล   ทีมงาน 
  4. นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงาน 
  5. ยามรักษาความปลอดภัยทุกคน   ทีมงาน 
 ๔.๑๖ ฝ่ายจัดนักเรียนแสดงมุทิตาจิต มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนน าคุณครูเกษียณเดินจากแถว
ด้านหลังขึ้นเวทีศักยภาพ  คัดเลือกนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกและอ่านค ากลอน ตลอดจนคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน  
ประกอบด้วย 
  ๑. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  หัวหน้า 
  ๒. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ทีมงาน 
  ๓. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงาน 
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  ๔. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ทีมงาน 
  ๕. นายสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงาน 
  ๖. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงาน 
  ๗. นายขวัญชัย  สุขมา   ทีมงาน 
  ๘. นางมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงาน 
  ๙. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงาน 
  ๑๐. นายวีรพล  ปานด า   ทีมงาน   
  ๑๑. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน   ทีมงาน 
 ๔.๑๗  ฝ่ายจัดหาของที่ระลึก มีหน้าที่ ด าเนินการติดต่อประสานงานกับธนาคาร จัดหาสลาก
ออมสินมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน  ประกอบด้วย   
  ๑. นางจิดาภา  พรามจร   หัวหน้า 
  ๒. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ทีมงาน 
  ๓. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงาน 

 ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒7  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

        (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


