
 
ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่  72/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำตำรำงกำรเรียนกำรสอน  

ภำคเรยีนที ่1 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562 
------------------------------ 

เพ่ือให้กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปี 
กำรศึกษำ 2562 ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยบังเกิดผลดี เรื่อง กำรจัดท ำตำรำงเรียนและตำรำงสอน               
ของนักเรียน ครู อำจำรย์ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีค ำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฎิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 

1. กรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้ำที่  ส่งเสริม สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำส ำคัญ  
กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 

   3. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
       5. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. นำยสุนัย    ศรีม่วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        7. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2. กรรมกำรด ำเนนิกำร  มีหน้ำที่ จัดกำรด ำเนินกำรในกำรจัดชั่วโมงเรียน จัดครูเข้ำสอน  
จัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน แก้ไขปัญหำให้ส ำเร็จลุล่วง ตำมหลักสูตรและนโยบำย เป้ำหมำยที่ก ำหนด กรรมกำร
ประกอบด้วย 

1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 

   3. นำงวริยำภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมกำร 
4. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมกำร 
5. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง   กรรมกำร 
6. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  กรรมกำร 
7. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 

   8. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมกำร  
   9. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร  

10. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
11. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3. กรรมกำรจดัตำรำงกำรเรยีนกำรสอน มีหน้ำที่  จัดตำรำงสอนลงตำรำงเรียน จัดพิมพ์ 
ตำรำงสอนนักเรียนรำยบุคคลและรำยชั้น และจัดสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 25 
มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษำยน 2562 ประกอบด้วย 
 1. นำยสุนัย ศรีม่วง ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ     กรรมกำร 

 3. นำงสกุลทิพย์ ผกำวิสุทธิ์ กรรมกำร 
 4. นำงมัญชุสำ ศรีวิเศษ กรรมกำร 
   5. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง     กรรมกำร 
   6. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด      กรรมกำร 
 7. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ กรรมกำร 
 8. นำงสำวศุภรัตน์ ช ำนำญผำ กรรมกำร 
 9. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์ กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย) 
 10. นำงสำวยุวล ี เที่ยงทุ่ง กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์) 
   11. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์      กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์) 
 12. นำยณรรตธร คงเจริญ กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์) 
 13. นำงสมปอง ปำนเมือง กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ)
 14. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ ภำษำตำ่งประเทศ) 
 15. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ ภำษำตำ่งประเทศ) 
 16. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์ กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ ภำษำตำ่งประเทศ) 

 17. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ) 
 18. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ) 
 19. นำงรัชน ี พุดซ้อน กรรมกำร (กลุ่มสำระฯ ศิลปะ) 
 20. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส กรรมกำร (หัวหน้ำงำน EP) 
 21. นำงลำวัณย์ ถำพันธุ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 22. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 23. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  1  มีนำคม  พ.ศ. 2562 
 

 

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 

 


