
 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่ 278/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

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

  ด้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดให้มีการมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
เพ่ือให้พิธีการมอบทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีกับทางโรงเรียน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                             
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยการ พิธีมอบทุนการศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 

1. นายสมพร  สุขอร่าม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ  
3. นางสาวจุฑามาศ           วงษ์เขียว  กรรมการ   
4. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
5. นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
6. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
7. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
8. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
9. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
10. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
11. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
12. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

  13. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 
14. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
15. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
16. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
17. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
   2. นายธงชัย  รักถึง  กรรมการ 
   3. นายสุนัย  ศรีมว่ง  กรรมการ 
   4. นางจิดาภา  พรามจร  กรรมการ 
   5. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
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   6. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
   7. นายภัคพงษ ์  หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
   8. นางสุมาลี  นักเรียน  กรรมการ 
   9. นางสาวศิริกัลยา   โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
  3.1 ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที ่ จัดเตรียมห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ จัดเก้าอ้ี ส าหรับท่านเจ้าของทุน  
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนให้สะอาด เรียบร้อย จัดโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ ธูปเทียน กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายธงชัย  รักถึง  ประธานกรรมการ 
   2. นางภรณี  กังวาล  กรรมการ 
   3. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
   4. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   5. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
   6. นางแววดาว  อยู่สุข  กรรมการ 
   7. นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
  3.2 ฝ่ายจัดท าของที่ระลึก  มีหน้าที ่ จัดท าช่อดอกไม้มอบท่านเจ้าของทุนผู้มีอุปการะคุณ  
และผู้มีเกียรติ  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
   3. นางจิดาภา  พรามจร  กรรมการ 
   4. นางสุมาลี  นักเรียน  กรรมการ 
   5. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  3.3 ฝ่ายแสง – เสียง บันทึกภาพ และพิธีกร  มีหน้าที ่ ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง บันทึกภาพ  
และด าเนินรายการในพิธีมอบทุนการศึกษา  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายสุนัย  ศรีม่วง  ประธานกรรมการ 
   2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
   3. นางสาวปาริชาติ  ผาสุข  กรรมการ 
   4. นายวิทยา  อินอยู ่  กรรมการ 
   5. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
   6. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
   7. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3.4 ฝ่ายจัดนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา  มีหน้าที่  จัดนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ารับทุนตามล าดับ  
กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางสาวศิริกัลยา   โสตถิวรกุล  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปาริชาติ  ผาสุข  กรรมการ 
   3. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
   4. นางปทุมพร  ชมชัย  กรรมการ 
   5. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   6. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
   7. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส  กรรมการ 
   8. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
   9. นางสุมาลี  นักเรียน  กรรมการ 
 



  3 

 

  3.5 ฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ ต้อนรับท่านเจ้าของทุน ผู้มีอุปการะคุณ ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
   3. นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
   4. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   5. นางจรรยา  ตรีกุย  กรรมการ 
   6. นางสุมาลี  นักเรียน  กรรมการ 
  3.6 ฝ่ายเครื่องดื่ม/อาหารว่าง  มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องดื่ม ของว่างเลี้ยงรับรองผู้มีอุปการะคุณ  
ท่านเจ้าของทุน ผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางจิดาภา  พรามจร  ประธานกรรมการ 
   2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ  
   3. นางสาวนริศรา    ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   4. นางสาวนราภรณ์  สุดสนอง  กรรมการ 
   5. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
   6. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน  กรรมการ 
   7. นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
   8. นางสาวปิยนุช  น้อยคง  กรรมการ 
   9. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
   10. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 

  ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิด
ผลดี แก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


