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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่  18/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดนิทรรศการ 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานการบริการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
------------------------------ 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ก าหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
การบริการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือแสดงออกถึงศักยภาพคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการด าเนินงานการบริการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก พิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายมนตรี คงเจริญ                ประธานกรรมการ 
    2. นางอฑิภา วรากรเจริญ  กรรมการ 
    3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
    ๔. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  กรรมการ 
    5. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  กรรมการ 
    6. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์     กรรมการ 
    7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
    8. นางดวงพร  มากล้ า  กรรมการ 
    9. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
    10. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
    11. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

  ๑2. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑3. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่  ด าเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการด าเนินงานการบริการจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   รองประธาน 
  3. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  4. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 

 7. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
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  8. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 

 9. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
 10. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ กรรมการ 

 11. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่  
   3.1 ฝ่ายออกแบบและตกแต่ง  มีหน้าที่ ออกแบบเต้นท์พ้ืนที่ บรรยากาศภายในเต้นท์แสดงนิทรรศการ 

ออกแบบโต๊ะและจุดแสดงนิทรรศการ จับผ้า ประดับไฟ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายเสกสรร  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
 3. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
 4. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
 5. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
 6. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
 7. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
 8. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
 9. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 10. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
 11. นายโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
 12. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
 13. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
 14. นายปทุม  บ้านกล้วย  กรรมการ 
 15. นายประมวน บุญคง   กรรมการ   
 16. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
   3.2 ฝ่ายจัดนิทรรศการ มีหน้าที่ จัดแสดงนิทรรศการตามศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านผลงาน  

To be number one ด้านผลงานเด่นโครงการห้องเรียนกีฬา ด้านนักเรียนพระราชทาน กรรมการประกอบด้วย 
 3.2.1 นิทรรศการนักเรียนพระราชทาน 
  1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  3. นางสาวภิราณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  4. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 

   6. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
   7. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ  

  8. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ  
  9. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  10. นายยุทธ์สพร รักสิงห์   กรรมการ 
  11. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 

   12. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
 13. นางวิไล  นิลทวี กรรมการ 
 14. นางสมใจ  พงษ์สิงห์ กรรมการ 
 15. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิตย์ กรรมการ 
 16. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการ 
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 17. นางลาวัณย ์  ถาพันธุ์ กรรมการ 
 18. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง กรรมการ 
 19. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน กรรมการ 
 20. นางวาริน  สอนง่ายดี กรรมการ 
 21. นางอ าพร  รักสิงห์ กรรมการ 
 22. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง กรรมการ 
 23. นางดวงพร  มากล้ า กรรมการและเลขานุการ 
 3.2.2 นิทรรศการ To be number one 
  1. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนุศรา รอดสิน กรรมการ 
  3. นายชานนท์ ผ่องฉวี กรรมการ 
  4. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา กรรมการ 
  5. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม กรรมการ 
  6. นางสาวนิพพิชาฌาน์ นาคทรัพย์ กรรมการ 
  7. นางสาวสุภาพร สีนวล กรรมการและเลขานุการ 
 3.2.3 นิทรรศการห้องเรียนกีฬา 
  1. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ประธานกรรมการ 
  2. นายนิทัศน์ ศรีเจริญ กรรมการ 
  3. นายวิทยา ดงเดือน กรรมการ 
  4. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท กรรมการ 
  5. นางสาววิจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ กรรมการ 
  6. นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์ กรรมการ 
  7. นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 3.2.4 นิทรรศการลูกเสือ – เนตรนารี (กองเกียรติยศ) 
  1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ ประธานกรรมการ 
  2. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล อินทรสอาด กรรมการ 
  4. นายสมชาย ดวงเนตร กรรมการและเลขานุการ  
  3.3 ฝ่ายจัดการวัสดุอุปกรณ์ มีหน้าที ่ให้บริการโต๊ะ เก้าอ้ี ต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการ กรรมการ

ประกอบด้วย 
1. นายเสกสรร  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 

  2. นายสายชล  บัวป้อม   กรรมการ 
  3. นายธีรวัฒน์  มีการ   กรรมการ  
  4. นายประทุม  บ้านกล้วย  กรรมการ 
  5. นายชูชาต ิ  บัวป้อม   กรรมการ 
  6. นายประมวน  บุญคง   กรรมการ  
  7. นายสุวรรณ  อินอยู่   กรรมการ 
  8. นายมานพ  จันทนจินดา  กรรมการ 
  9. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
 3.4 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ติดตั้งระบบเสียง และเทคโนโลยี และถ่ายภาพ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
  3. นายสายชล  บัวป้อม   กรรมการ 
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  4. นายธีรวัฒน์  มีการ   กรรมการ  
  5. นายประทุม  บ้านกล้วย  กรรมการ 
  6. นายชูชาต ิ  บัวป้อม   กรรมการ 
  7. นายประมวน  บุญคง   กรรมการ  
  8. นายสุวรรณ  อินอยู่   กรรมการ 
  9. นายมานพ  จันทนจินดา  กรรมการ 
  10. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานฝ่ายการเงิน จัดเตรียมอาหารน้ าดื่ม 
ให้บริการคณะท างาน ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  3. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
  4. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
แสดงนิทรรศการ รูปแบบรายงานประเมินฝ่ายบริการ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสุมาลี  หมากผิน  ประธานกรรมการ 
  2. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
  5. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  6. นางอ าพร  รักสิงห ์   กรรมการ 
  7. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


