
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่   65/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน กระเป๋ำนักเรียน และชุดพลศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------ 

  เพ่ือให้การเตรียมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
ด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยบังเกิดผลดี เรื่อง การบริการหนังสือเรียนของนักเรียน ดังนั้น อาศัยอ านาจ              
ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546                   
และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง
ปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่  ส่งเสริม สนับสนนุ อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา
ส าคัญ กรรมการประกอบด้วย 

1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 

   3. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
   4. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
   5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 

6. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
        6. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้าที่ จัดหนังสือเป็นชุดตามระดับชั้น และแผนการเรียน  
ให้ส าเร็จลุล่วงตามหลักสูตรและนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนด กรรมการประกอบด้วย 

1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
2. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 

   3. นางวริยาภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 
4. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
5. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
6. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
7. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 

   8. นางรัชน ี พุดซ้อน   กรรมการ  
   9. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ  

10. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการและเลขานุการ 
  3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่   
   3.1 ฝ่ำยบริกำรหนังสือเรียน และอุปกรณ์กำรเรียน มีหน้าที่  บริการหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียน ดังนี้  ม.1 – ม.3  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ ม.4 – ม.6 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย           ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 

        2. นางสมศร ี           ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
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 3. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
 4. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ 
 5. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 

 6. นางวิมลมาศ           เตียไพบูลย์  กรรมการ  
 7. นางนาตยา  มียศ   กรรมการ 
 8. นางฐิติมา  แสงจันทร์  กรรมการ 

 9. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
 10. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 

 11. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
 12. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
 13. นายชานนท ์ ผ่องฉวี   กรรมการ 

 14. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา  กรรมการ 
  15. นายทวีพงศ์            รอดสิน   กรรมการ 

 16. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
 17. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมการ 
 18. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
 19. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
 20. นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
 21. นายก าพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
 22. นายวีระศักดิ ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 23. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
 24. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
 25. นางอารยา  รักมหาคุณ  กรรมการ 
 26. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 

 27. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 28. นายสมชาย  บัวป้อม   กรรมการ 
 29. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
 30. นายชูชาต ิ บัวป้อม   กรรมการ 
 31. นายสว่าง  จันทร์เจาะ   กรรมการและเลขานุการ 
  32. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการและเหรัญญิก 
   3.2 ฝ่ำยบริกำรชุดพลศึกษำ มีหน้าที่  บริการชุดพลศึกษาให้กับนักเรียน ดังนี้  
ม.1 – ม.3  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ ม.4 – ม.6 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายบุญมี  มะริด   ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
 3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
 4. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
 5. นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
 6. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
 7. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 8. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
 9. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
 10. นางสาวสุทธิณ ี โชติมน   กรรมการ 
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 11. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
 12. นายสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมการ 
 13. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
 14. นางสาวฉลองขวัญ   รักถึง   กรรมการ 
 15. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน   กรรมการ 
 16. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
 17. นายดุลภัทร  บาทบ ารุง  กรรมการ 
 18. นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
 19. นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
 20. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
 21. นายธีรวฒัน์  มีการ   กรรมการ 
 22. นายประทุม  บ้านกล้วย  กรรมการ 
 23. นายชุมพล  ค าเปล่ง   กรรมการ 
 24. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการและเหรัญญิก 
   3.3 ฝ่ำยบริกำรกระเป๋ำและอุปกรณ์ติดเครื่องแต่งกำย  มีหน้าที่ บริการกระเป๋าและ
อุปกรณ์ติดเครื่องแต่งกาย ดังนี้ ม.1 – ม.3  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ ม.4 – ม.6 วันที่ 9 พฤษภาคม 
2561 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์   กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐรินีย ์ สายสมบูรณ์  กรรมการ 
  4. นางรัชดาวัลย ์ ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
  5. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
  6. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  7. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิล  กรรมการ 
  8. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการ 
  9. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
  10. นางสาวยุวล ี เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
  11. นางสาวสิรธิร  ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ 
  12. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
  13. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
  14. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรพัย์  กรรมการ 
  15. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม  กรรมการ 
  16. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
  17. นางสาววภิาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  18. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  19. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  19. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
  20. นายธนัช  บุญผ่อง   กรรมการ 
  21. นายประมวน  บุญคง   กรรมการ 
  22. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการและเลขานุการ 
  23. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการและเหรัญญิก 
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 3.4 ฝ่ำยกำรเงิน – พัสดุ  มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงิน และดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
 2. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
 3. นางสาวธันยาภรณ ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
 4. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
 5. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
 6. นางสาวปิยนุช    น้อยคง   กรรมการ 
 7. นางสาวภิราณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
 8. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
 9. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางชนกานต ์    กฤติธัญกช  กรรมการและเหรัญญิก 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

                     (นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


