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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
        ที่   63/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------  

    ด้วยโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้พิธีการมอบทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีกับทางโรงเรียน  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยการ พิธีพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ 
ทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย  
  ๑. นายสมพร    สุขอร่าม    ประธานกรรมการ   
  ๒. นางสาวมารินทร์    กลิ่นเชตุ    กรรมการ     
  ๓. นายฐิตินันท์    เหรียญทอง    กรรมการ   
  ๔. นางจิดาภา   พรามจร    กรรมการ   
  ๕. นางเพลินจิตร    ช านาญผา กรรมการ   
  ๖. นางอารีย์     สาเกกูล     กรรมการ   
  ๗. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม    กรรมการ   
  ๘. นายเสกสรร   เทียนทอง กรรมการ   
  ๙. นางสาวกาญจนา            มณีวัลย ์ กรรมการ  
  ๑๐. นางวิไล 

๑๑. นางอฑิภา                 
  นิลทวี 
          วรากรเจริญ    

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  

      ๑๒. นายสุนัย      ศรีม่วง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที ่ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ  

ทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ประสบความส าเร็จด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
กรรมการประกอบด้วย  
           ๑.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ           ประธานกรรมการ  
       ๒. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
       ๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
       ๔. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
       ๕. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
       ๖. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
       ๗. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
       ๘. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
       ๙. นายจักกฤษณ์   สุขรอด   กรรมการ 
       ๑๐. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
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       ๑๒. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๓. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่  
๓.๑ ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ จัดเก้าอ้ี ส าหรับท่านประธาน 

ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา 2563 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร 
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนให้สะอาด เรียบร้อย จัดโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ ธูปเทียน กรรมการประกอบด้วย  
      ๑. นายเสกสรร    เทียนทอง    ประธานกรรมการ  
      ๒. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์    กรรมการ  
      ๓. นางสมปอง    ปานเมือง    กรรมการ  
      ๔. นางภรณี    กังวาล    กรรมการ  
      ๕. นางสาวอนงค์นาฎ   ปานด้วง    กรรมการ  
      ๖. นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง    กรรมการ  
      ๗. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย    กรรมการ  
      ๘. นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม    กรรมการ  
      ๙. นายชานนท์    ผ่องฉวี    กรรมการ  
      ๑๐. นางสาวนุศรา   รอดสิน    กรรมการ  
      ๑๒. หม่อมหลวงภคเมธี   สายสนั่น    กรรมการ  
      ๑๓. นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ  
       ๑๔. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน    กรรมการ  

๓.๒ ฝ่ายจัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดท าโล่รางวัล เกียรติบัตร และป้ายทุนการศึกษา   
กรรมการประกอบด้วย  

๑. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์    ประธานกรรมการ  
๒. นายฐิตินันท์    เหรียญทอง    กรรมการ  
๓. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์    กรรมการ  
๔. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี     กรรมการ  
๕. นายอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน    กรรมการ  
๖. นางสาวนริศรา   ประเสริฐสิทธิ์    กรรมการ  

         ๗. นางสาวปัทรียา   ประสงค์ทรัพย์    กรรมการ 
๓.๓. ฝ่ายแสง-เสียง บันทึกภาพ และพิธีกร  มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง บันทึกภาพ   

และด าเนินรายการในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
กรรมการประกอบด้วย 

      ๑. นายสุนัย    ศรีม่วง     ประธานกรรมการ  
  ๒. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์    กรรมการ  
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน    กรรมการ  

        ๔. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
       ๕. นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ 
       ๖. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
       ๗. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
       ๘. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
       ๙. นางสาวปาริชาต   ผาสุข   กรรมการ 
       ๑๐. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
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            ๓.๔ ฝ่ายจัดนักเรียนเข้ารับมอบโล่รางวัลและพธิีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนลิ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีหน้าที่ จัดนักเรียนที่ได้รับมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับมอบโล่และทุนการศึกษาตามล าดับ กรรมการประกอบด้วย  

  ๑. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล    ประธานกรรมการ  
  ๒. นางสาวปาริชาติ    ผาสุข     กรรมการ  
  ๓. นางสกุลทิพย์    ผกาวิสุทธิ์    กรรมการ  
  ๔. นายลิขิต    สอนเทียน    กรรมการ  
  ๕. นายจักกฤษณ์    สุขรอด     กรรมการ  
  ๖. นางลาวัณย์    ถาพันธุ์     กรรมการ  

๓.๕ ฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน  มีหน้าที่ ต้อนรับท่านประธาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง  
นักเรียน และนักเรียนที่รับโล่รางวัล กรรมการประกอบด้วย  
          ๑. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม    ประธานกรรมการ  
      ๒. นางทวีรัตน์                  เหรียญทอง  กรรมการ  
      ๓. นางสาววิภาศิริ      ทากะถา   กรรมการ  
      ๔. นางสาวนริศรา      ประเสริฐสิทธิ์    กรรมการ  
      ๕. นางสาวปัทรียา      ประสงค์ทรัพย์    กรรมการ  
      ๖. นางสาวภิราณี      โรจน์ธนพิพัฒน์    กรรมการ    
      ๗. นางสาวนุชนารถ      ทองเงิน     กรรมการ  
      ๘. นางสาวปิยนุช      น้อยคง    กรรมการ  

๓.๖ ฝ่ายเครื่องดื่ม/อาหารว่าง  มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องดื่ม ของว่างเลี้ยงรับรองท่านประธาน  
ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่รับโล่รางวัล กรรมการประกอบด้วย  
                           ๑. นางจิดาภา                 พรามจร                       ประธานกรรมการ  
          ๒. นางทวีรัตน์    เหรียญทอง    กรรมการ   
          ๓. นางสาววิภาศิริ    ทากะถา   กรรมการ  
          ๔. นางสาวนริศรา    ประเสริฐสิทธิ์    กรรมการ  
          ๕. นางสาวปัทรียา    ประสงค์ทรัพย์    กรรมการ  
          ๖. นางสาวภิราณี    โรจน์ธนพิพัฒน์    กรรมการ   
          ๗. นางสาวนุชนารถ    ทองเงิน    กรรมการ  
          ๘. นางสาวปิยนุช    น้อยคง    กรรมการ  

       ๙. นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
          ๑๐. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
   ๓.๗ ฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย  มีหน้าที่ ดูแลการจราจร และอ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้มาร่วมงาน กรรมการประกอบด้วย  

    ๑. นายพนม    พุฒลา    ประธานกรรมการ  
๒. นายกนกศักดิ์    สอนเพียร    กรรมการ  
๓. นายสมชาย    ดวงเนตร  กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด    กรรมการ  
๕. ยามรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

    ๓.๘ ฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่  สรุปโครงการพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา 
โครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และจัดท าเป็นรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย  
            ๑. นายจักกฤษณ์    สุขรอด    ประธานกรรมการ  
            ๒. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี    กรรมการ  
            ๓. นายอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน    กรรมการ  
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            ๔. นางสาวนริศรา    ประเสริฐสิทธิ์    กรรมการ  
            ๕. นางสาวปัทรียา    ประสงค์ทรัพย์    กรรมการ  

    ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

                          สั่ง ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  
  

 
 (นางอฑิภา  วรากรเจริญ)  

                                     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


