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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที ่ 48/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “นิทรรศกำรผลงำนนักเรียน สู่มำตรฐำนสำกล”  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๕ ได้แสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และนักเรียน              
มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                  
ณ บริเวณโดมเวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บังเกิดผลดี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ                
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ บริเวณโดมเวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
     ๑) นางอฑิภา   วรากรเจริญ ประธานกรรมการ 
     ๒) นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมการ 
     ๓) นางจิดาภา  พรามจร กรรมการ 
  ๔) นางอารีย์  สาเกกลู กรรมการ 
     ๕) นางชนกานต์  กฤติธัญกช กรรมการ 
     ๖) นายวิรัตน์   ตันติกุล กรรมการ 
     7) นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
     8) นายพนม   พุฒลา กรรมการ 
     9) นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว กรรมการ  
     ๑0) นายบุญมี   มะริด กรรมการ 
     ๑1) นายธงชัย   รักถึง กรรมการ 
     ๑2) นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม กรรมการ 
     ๑3) นายสุนัย   ศรีม่วง กรรมการและเลขานุการ 
     ๑4) นายประสงค ์ ทิพย์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑5) นางจรรยา  ตรีกุย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑6) นายฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ จัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ บริเวณโดมเวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วง  
ไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
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  ๓) นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  ๔) นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 
  5) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  6) นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 

7) นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  8) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
  9) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  10) นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  ๑1) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 

๑2) นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการและเลขานุการ 
๑3) นายประสงค์ ทิพย์ธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑4) นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑5) นางสมหมาย เข็มคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑6) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑7) นางลาวัณย ์ ถาพันธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑8) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑9) นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่   
              ๓.๑ ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่ จัดตกแต่งเวที ติดฉากบนเวที ดูแลรักษาความสะอาดดอกไม้ ต้นไม้ ประดับ
ตกแต่งบริเวณงานให้สวยงาม ติดตั้งและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จสิ้นงาน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ  

๒) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
๓) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
๔) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
๕) นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
๖) นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
๗) นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
๘) นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
๙) นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
๑๐) นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการ 
๑๑) นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
๑๒) นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
๑๓) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
๑๔) นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
๑๕) นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
๑๖) นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
๑๗) นายธงชัย  รักถึง   กรรมการและเลขานุการ 

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

 ๓.๓ ฝ่ำยแสงเสียง มีหน้าที่ ประสานงาน จัดหา ควบคุมดูแลระบบแสง - เสียง ที่ใช้ในงานทั้งหมด 
กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  ๓) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  4) นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
  5) นายธีรวัฒน ์ มีการ   กรรมการ 
  6) นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 

 ๓.๔ ฝ่ำยถ่ำยภำพ มีหน้าที่ บันทึกภาพตลอดกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  ๓) นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 

 ๓.๕ ฝ่ำยดูแลกิจกรรม มีหน้าที่ จัดกิจกรรมตามระดับชั้นที่แสดงนิทรรศการ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 

๓) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  ๔) นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
  ๕) นางทวีรัตน์  เหรีญทอง  กรรมการ 
  ๖) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 

๗) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
๘) นางสมหมาย  เข็มคง   กรรมการ 

  9) นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  10) นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  ๑1) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ำยปฏิคม  มีหน้าที่  จัดอาหารว่างให้กับคณะครูและคณะผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการ
ประกอบด้วย  
  1) นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์  กรรมการ 
  3) นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  4) นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  5) นางสาวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  กรรมการ 
  6) นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.7 ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ดูแลการเบิกและใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ กรรมการประกอบด้วย  
  ๑) นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๓) นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  ๔) นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  ๕) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
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  ๖) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  ๗) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.8 ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑) นายวิรัตน์  ตันติกุล   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  ๓) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  ๔) นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  ๕) นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  ๖) สารวัตรนักเรียน จ านวน ๑๐ คน  กรรมการ 
  ๗) นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.9 ฝ่ำยจัดนิทรรศกำร มีหน้าที ่จัดนิทรรศการกิจกรรมนักเรียน ประเมินผลงานนักเรียน ดูแลความ
เรียบร้อยให้การจัดนิทรรศการ กรรมการประกอบด้วย 
  ๓.9.๑ โครงงำนวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  หัวหน้า 
  นายเสกสรร  เทียนทอง  รองหัวหน้า 
  นางสมหมาย เข็มคง   รองหัวหน้า 
  นางสาวนิโลต์บล ศรีสุโข   รองหัวหน้า 
  ๑. จัดนิทรรศกำร โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   1) นายเสกสรร  เทียนทอง หัวหน้า 
   2) นายปฎิฬ  นาคทอง  ทีมงาน 
   3) นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ ทีมงาน 
   4) นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน  ทีมงาน 
   5) นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย  ทีมงาน 
   6) นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์ ทีมงาน 
   7) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี  ทีมงาน 
   8) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   9) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   10) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
   11) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
  ๒. ประเมินผลงำน โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   ๑) นางสมหมาย  เข็มคง  หัวหน้า 
   ๒) นางสาวนิโลต์บล ศรีสุโข  ทีมงาน 
   ๓) นายเสกสรร  เทียนทอง ทีมงาน 
   ๔) นายปฏิฬ  นาคทอง  ทีมงาน 
   ๕) นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย  ทีมงาน 
   ๖) นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์ ทีมงาน 
   7) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทีมงาน 
   8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ และ ๔/๘ ทีมงาน 
  ๓.9.๒ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
  นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
  นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่  รองหัวหน้า 
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  ๑. จัดนิทรรศกำรฯ ผลงำนวิชำกำร 
   ๑) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
   ๒) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   ๓) นายพนม  พุฒลา  ทีมงาน 
   ๔) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่  ทีมงาน 
   ๕) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทีมงาน 
   ๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ทีมงาน 
  ๒. ประเมินผลงำน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์  หัวหน้า 
   ๒) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   ๓) นายพนม  พุฒลา  ทีมงาน 
   ๔) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่  ทีมงาน 
   ๕) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทีมงาน 
  ๓.9.๓ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
  นางลาวัณย์   ถาพันธุ์  หัวหน้า 
  นายณรรตธร  คงเจริญ  รองหัวหน้า 
  ๑. จัดนิทรรศกำรผลงำน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางลาวัณย ์ ถาพันธุ์  หัวหน้า 
   ๒) นายขวัญชัย  สุขมา  ทีมงาน 
   ๓) นางอุษา  พุฒลา  ทีมงาน 
   ๔) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
   ๕) นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง  ทีมงาน 
   ๖) นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา ทีมงาน 
   ๗) นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา ทีมงาน 
   ๘) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   ๙) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
  ๒. ประเมินผลงำน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) 
   ๑) นางลาวัณย ์ ถาพันธุ์  หัวหน้า 
   ๒) นายณรรตธร  คงเจริญ  ทีมงาน 
   ๓) นางสาวณชิภัสร ์ สมปู่  ทีมงาน 
   ๔) นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง  ทีมงาน 
   ๕) ครูประจ าตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๓.10 ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ สรุปประเมินผลการจัดงาน โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย  
 ๑) นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  หัวหน้า 

 ๒) นางสมหมาย  เข็มคง   ทีมงาน 
 ๓) นายเสกสรร  เทียนทอง  ทีมงาน 
 ๔) นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่   ทีมงาน 
 ๕) นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  ทีมงาน 
 ๖) นางสาวจิรภัทร ขาวทุง่   ทีมงาน 
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ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 (นางอฑิภา วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


