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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่   59/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล”  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ได้แสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า               
ด้วยตนเอง ท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และนักเรียน                   
มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3                     
เวลา 12.30 – ๑5.30 น. ณ บริเวณโดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ                  
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

1) นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวมารินทร์     กลิ่นเชตุ       กรรมการ 
3) นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
4) นางจิดาภา    พรามจร   กรรมการ 
5) นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
6) นางอารีย์    สาเกกูล   กรรมการ 
7) นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม  กรรมการ  
8) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
9) นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
10) นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
11) นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑2) นายสุนัย    ศรีม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑3) นายฐิตินันท์    เหรียญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 
๒๕๖2 ในวันศุกรท์ี ่๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณโดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมการประกอบด้วย 
     1) นางอฑิภา       วรากรเจริญ ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  ๓) นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  ๔) นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 
  5) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
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  6) นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 
7) นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 

  8) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  9) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  ๑0) นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  11) นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการ 
  12) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  13) นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  ๑4) นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 

๑5) นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑6) นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑7) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑8) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19) นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   
              ๓.๑ ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่ จัดตกแต่งเวที ติดฉากบนเวที ดูแลรักษาความสะอาดดอกไม้ ต้นไม้ ประดับ
ตกแต่งบริเวณงานให้สวยงาม ติดตั้งป้ายไวนิล และจัดเก็บอุปกรณ์เม่ือเสร็จสิ้นงาน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ  

๒) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
3) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
๕) นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
4 นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
5) นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
6) นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
7) นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
8) นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
9) นางชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
๑0) นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
๑1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
๑2) หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
๑3) นักการภารโรง    กรรมการ 
๑4) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ด าเนินการตามล าดับพิธีการ ตามข้ันตอนที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนด 
กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  ๓) นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
  ๔) นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  ๕) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  ๖) นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการและเลขานุการ  

 ๓.๓ ฝ่ายแสงเสียง มีหน้าที่ ประสานงาน จัดหา ควบคุมดูแลระบบแสง - เสียง ที่ใช้ในงานทั้งหมด 
กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
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  ๒) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  ๓) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  ๕) นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 

 ๓.๔ ฝ่ายถ่ายภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพตลอดกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  ๓) นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  4) นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 

 ๓.๕ ฝ่ายดูแลกิจกรรม มีหน้าที่ จัดกิจกรรมตามระดับชั้นที่แสดงนิทรรศการ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางทวีรัตน์  เหรีญทอง  กรรมการ 
  3) นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 

4) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่   กรรมการ 
5) นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการ 

  6) นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
  7) นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
  8) นางสาวอัญรัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  9) นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  ๑0) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑1) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๖ ฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ดูแลการเบิกและใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ กรรมการประกอบด้วย  
  ๑) นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๓) นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  ๔) นางรัชดา  ศิริศรลีดามาศ  กรรมการ 
  ๕) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
  ๖) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  ๗) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นางวิไล  นิลทวี   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  ๓) นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  ๔) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  ๕) นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  ๖) สารวัตรนักเรียน จ านวน ๑๐ คน  กรรมการ 
  ๗) นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘ ฝ่ายจัดนิทรรศการ มีหน้าที ่จัดนิทรรศการกิจกรรมนักเรียน  ประเมินผลงานนักเรียน ดูแลความ
เรียบร้อยให้การจัดนิทรรศการ กรรมการประกอบด้วย 
  ๓.๘.๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
  นางสาวณิชภัสร ์  สมปู่  รองหัวหน้า 
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  ๑. จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน 
   ๑) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
   ๒) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   ๓) นายสมชาย  ดวงเนตร ทีมงาน 
   ๔) นายวิทยา   อินอยู่  ทีมงาน 
   ๕) นางสาวณชิภัสร ์ สมปู่  ทีมงาน 
   ๖) ครูประจ าตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทีมงาน 
   ๗) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ทีมงาน 
  ๒. ประเมินผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางสาวธัญยาภรณ์ ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
   ๒) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   ๓) นายสมชาย  ดวงเนตร ทีมงาน 
   ๔) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่  ทีมงาน 
   ๕) ครูประจ าตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทีมงาน 
  ๓.๘.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  นางลาวัณย์   ถาพันธุ์  หัวหน้า 
  นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง รองหัวหน้า 
  ๑. จัดนิทรรศการผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางลาวัณย ์  ถาพันธุ์  หัวหน้า 
   ๒) นายณรรตธร  คงเจริญ  ทีมงาน 
   ๓) นางอุษา  พุฒลา  ทีมงาน 
   ๔) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
   5) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง ทีมงาน 
   6) นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน  ทีมงาน 
   7) นางณัฏฐชา  อ าพร  ทีมงาน 
   8) นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน  ทีมงาน 
   9) ครูที่ปรึกษานักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทีมงาน 
   10) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ทีมงาน 
  ๒. ประเมินผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง หัวหน้า 
   ๒) นางลาวัณย ์  ถาพันธุ์  ทีมงาน 
   ๓) นายณรรตธร  คงเจริญ  ทีมงาน 
   ๔) นางอุษา  พุฒลา  ทีมงาน 
   ๕) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
   6) ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทีมงาน 
  ๓.๙ ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สรุปประเมินผลการจัดงาน โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน กรรมการประกอบด้วย  
 ๑) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ ประธานกรรมการ 

 ๒) นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์ กรรมการ 
 ๓) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการ 

 4) นางลาวัณย ์  ถาพันธุ์  กรรมการ 
 5) นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 (นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


