
 

 

 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 
ที ่   59/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรต้อนรบัคณะตวัแทนจำกองคก์รรฐับำลญีปุ่น่และมหำวิทยำลยัญี่ปุน่ 
……………………………………………………… 

 
  ด้วย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ไดร้ับมอบหมำย                    
ให้กำรต้อนรับคณะจำกองค์กรรัฐบำลญี่ปุ่น และตัวแทนจำกมหำลัยในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือมำแนะแนวกำรศึกษำ
ต่อในประเทศญี่ปุ่น และสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำญี่ปุ่นในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ๑๐๙ ปี และห้องเรียน
ภำษำญี่ปุ่น อำคำรลิไท  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร           
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรต้อนรับองค์กรรัฐบำลญี่ปุ่น และตัวแทนจำกมหำลัยในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก แก้ปัญหำและให้ค ำปรึกษำ 
เพ่ือใหก้ำรแนะแนว และกำรสังเกตกำรณ์เรียนกำรสอนภำษำญี่ปุ่น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำร
ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมำรินทร์   กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 
3. นำงสำวจุฑำมำศ   วงษ์เขียว  กรรมกำร 
4. นำยสุนัย     ศรีม่วง   กรรมกำร 
5. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
6. นำยฐิตินันท์        เหรียญทอง  กรรมกำร 
7. นำงอำรีย์           สำเกกูล   กรรมกำร 
8. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
9. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
๑0. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
๑1. นำยชัยณรงค์     เขียวแก้ว  กรรมกำร 
๑2. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
๑3. นำยบุญมี          มะริด   กรรมกำร 
๑4. นำยธงชัย          รักถึง   กรรมกำร 
๑5. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
๑6. นำงจิดำภำ     พรำมจร   กรรมกำร 
17. นำงอฑิภำ     วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๑8. นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑9. นำงปทุมพร          ชมชยั   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  หน้ำที่ ด ำเนินกำรต้อนรับคณะตัวแทนจำกองค์กรรัฐบำลญี่ปุ่น
และมหำวิทยำลัยญี่ปุ่นให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร  
2. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
3. นำยพนม  พุฒลำ  กรรมกำร 
4. นำยปฎิฬ  นำคทอง  กรรมกำร 
5. นำยสุนัย             ศรีม่วง  กรรมกำร 
6. นำงจิดำภำ  พรำมจร  กรรมกำร 
7. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
8. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงปทุมพร           ชมชัย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที ่ 
       3.๑ ฝำ่ยจัดสถำนที ่ มีหนำ้ที่ จัดโต๊ะ จัดเตรียมเก้ำอ้ีส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ ซ่ึงมำแนะแนว
และสังเกตกำรสอน ตกแต่งบนเวที ติดตั้งป้ำยไวนิล และตกแต่งสถำนที่หอประชุม ๑๐๙ ปี กรรมกำร
ประกอบด้วย 

๑. นำยธงชัย   รักถึง  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงภรณี   กังวำล  กรรมกำร 
๓. นำงสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
๔. นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  กรรมกำร 

 ๕. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
๖. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  กรรมกำร 
๗. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี  กรรมกำร 
๘. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  กรรมกำร 
๙. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน  กรรมกำร 
๑๐. นำยประเสริฐพร  เทียนแดง  กรรมกำร 
๑๑. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
๑2. นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 
๑3. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑4. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       3.๒ ฝำ่ยแสง-เสยีง และเทคโนโลย ี มีหน้ำที่  จัดหำเครื่องเสียง ตกแต่งไฟประดับเวที 
และอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  กรรมกำรประกอบด้วย 

 ๑. นำยพนม  พุฒลำ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก กรรมกำร 
 ๔. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  3.๓ ฝำ่ยบนัทึกภำพ  มีหน้ำที่ บันทึกภำพที่ห้องประชุมพ่อขุน ห้องประชุมเกียรติยศ 
๑๐๙ ปี และห้องภำษำญี่ปุ่น อำคำรลิไท กรรมกำรประกอบด้วย 

 ๑. นำยปฎิฬ  นำคทอง ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสิรินุช เข็มคง กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอิงฟ้ำ ศรีโยธำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      3.๔ ฝำ่ยพธิกีำร  มีหน้ำที่  ด ำเนินรำยกำรเป็นพิธีกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
กรรมกำรประกอบด้วย 
   ๑. นำยสุนัย            ศรีม่วง  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยลิขิต                  สอนเทียน กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวพวงพลอย       พรกระแส กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.๕ ฝำ่ยปฎคิม  มีหน้ำที่ ต้อนรับผู้มำแนะแนว ผู้มำเยี่ยมชม และแขกผู้มีเกียรติ 
จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก ส ำหรับผู้มีเกียรติ  กรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำงจิดำภำ  พรำมจร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจรรยำ  ตรีกุย กรรมกำร 
๓. นำงวร ี  ยงค์เจำะ กรรมกำร 
๔. นำงปทุมพร   ชมชัย กรรมกำร 
๕. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมกำร 
๖. นำยสุนัย  ศรีม่วง กรรมกำร 
๗. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ กรรมการ 
๘. นางสาวกฤติมา        ตันสุวรรณ กรรมการ 
๙. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสิรธิร  ปรีชำธรรมรัตน์ กรรมกำร 
๑๑. นางสาวสุมามาลย์       นวลพิจิตร กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวภิรำณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์ กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
๑๕. นำยประเสริฐพร   เทียนแดง กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวนริศรำ          ประเสริฐสิทธิ์ กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง กรรมกำร 
๑๘. นางสาวกันทิชา         แซ่สง กรรมการ 
๑๙. นางสาวกรวีร์            แซ่มี กรรมการ 
๒๐. นางสาวกฤษณา         เพ็งอ  า กรรมการ 
๒๑. นางสาวปิติมา           ฉับพลัน กรรมการ 
๒๒. นายกุลวัชร          อรุณวิง กรรมการ 
๒๔. นำงสำวเรวด ี ด่ำนกิตติไกรลำศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  3.๖ ฝำ่ยจดัเตรยีมกำรแนะแนว   มีหน้ำที่  จัดนักเรียนเข้ำรับกำรแนะแนวและสังเกต 
กำรสอน กรรมกำรประกอบด้วย 

  ๑. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงมณชนก  หนูแก้ว กรรมกำร 
  ๓. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ กรรมกำร 
  ๔. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.๗ ฝำ่ยจรำจรและรกัษำควำมปลอดภยั  มีหน้ำที่ ดูแลควำมปลอดภัยและควำมควำม
เรียบร้อย ของผู้มีมำแนะแนวและแขกผู้มีเกียรติให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำยพนม  พุฒลำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
๓. สำรวัตรนักเรียน    กรรมกำร 
๔. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้กรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


