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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่   279/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรน ำเสนอผลงำนโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล  

ณ โรงเรยีนพษิณโุลกพทิยำคม จังหวดัพษิณโุลก 
------------------------------ 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนบริหำรกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดจัดเวทีศักยภำพในกำรจัดงำนเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับชำติ ครั้งที่ 3 
ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 กันยำยน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBECQA) และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนในโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบังเกิดผลดี  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร                  
พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รับผิดชอบกำรน ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ  
และประสำนงำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงสำวมำรินทร์     กลิน่เชตุ       รองประธำน 

         3. นำงอำรีย์    สำเกกูล   กรรมกำร 
 4. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   กรรมกำร 
 5. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
 6. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
 7. นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม  กรรมกำร 
         8. นำงจิดำภำ    พรำมจร   กรรมกำร 
         9. นำยบุญมี            มะริด                 กรรมกำร 
         10. นำงธงชัย   รักถึง   กรรมกำร 
 11. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
 12. นำงอฑิภำ    วรำกรเจริญ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        13. นำยสุนัย      ศรีม่วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 14. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร มีหน้ำที่ น ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 
กันยำยน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม จังหวัดพิษณุโลก ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 
     1. นำงอฑิภำ       วรำกรเจริญ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวกำญจนำ       มณีวัลย์ กรรมกำร 
  3. นำยเสกสรร   เทียนทอง  กรรมกำร 
  4. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  5. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
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        6. นำยสุนัย      ศรีม่วง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที ่  
              ๓.๑ ฝำ่ยจัดสถำนที่ มีหน้ำที่ จัดสถำนที่พร้อมตกแต่งให้สวยงำม กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยเสกสรร   เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสมปอง   ปำนเมือง  กรรมกำร 
  3. นำยชำนนท์    ผ่องฉวี   กรรมกำร 
  4. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   กรรมกำร 

 ๓.2 ฝำ่ยถำ่ยภำพ  มีหน้ำที่ บันทึกภำพนิ่งและเคลื่อนไหวตลอดกำรจัดกิจกรรม กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
  ๓. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
  4. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   กรรมกำร 

 ๓.3 ฝำ่ยกำรเงินและพสัด ุมหีน้ำที่ ดูแลกำรเบิกและใช้จ่ำยเงินในกำรจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร กรรมกำรประกอบด้วย  
  ๑. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
  3. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
  4. นำงสุจิตรำ   ประศำสตร์ศิลป์  กรรมกำร 
  5. นำยสุรเชษฐ์   ชูเตชะ   กรรมกำร 
  6. นำงสำววิภำดำ  สุขเกตุ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวอรณิชำ  จินดำสวัสดิ์  กรรมกำร 
 ๓.4 ฝำ่ยจดักจิกรรม มีหน้ำที ่จัดกิจกรรม และดูแลควำมเรียบร้อยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำร
ประกอบด้วย 

3.4.1 จัดนิทรรศกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 1. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุนัย   ศรีม่วง    กรรมกำร 
 3. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   กรรมกำร 
 4. นำงสุมำลี   หมำกผิน  กรรมกำร 
 4. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด   กรรมกำร 
 5. นำงวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
 6. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน   กรรมกำร 
 7. นำงสำวน้ ำเพชร  มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
 8. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
 9. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
 10 นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
 11. นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง  กรรมกำร 
 12. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   กรรมกำร 
 13. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
 14. นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 

   15. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
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  3.4.2 กิจกรรมน ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   1. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   กรรมกำร 
   3. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   กรรมกำร 
   4. นำงสำวจุฑำมำศ  ศิริศรีลดำมำศ   กรรมกำร 
   5. นำงสำวอรินรดำ  สุขแก้ว    กรรมกำร 
  3.4.3 กิจกรรมน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
   1. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์   กรรมกำร 
   3. นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
   ๔. นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง  กรรมกำร 
   ๕. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
   ๖. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข   กรรมกำร 
   ๗. นำยนันทพงศ์  บุญแก้ว   กรรมกำร 
   ๘. นำงสำวณัฐวดี  มูลเจริญขจร   กรรมกำร 
   ๙. นำงสำวอริสรำ  แก้วทอง   กรรมกำร 
   ๑๐. นำงสำวจุฑำมำศ  ศิริศรีลดำมำศ   กรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวอริญรดำ สุขแก้ว    กรรมกำร 
   1๒. นำงสำวณัฐช์ณิชำ  อุดมรัตนโยธิน   กรรมกำร  
  3.4.4 กิจกรรมกล่ำวสุนทรพจน์ 
   1. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงมัญชุสำ   ศรวีิเศษ   กรรมกำร 
   3. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
   4. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
   5. นำยอมรเทพ   มำสิน    กรรมกำร 
   6. นำยสุทธิรักษ์   โชติมน    กรรมกำร 
   7. เด็กหญิงนภัสรัชฎ์  เหล่ำไพโรจน์  กรรมกำร 
  3.4.5 กิจกรรมร้องเพลง 
   1. นำงรัชนี   พุดซ้อน   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำร 
   3. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
   4. เด็กหญิงไพลิน  บริรักษ์เลิศ   กรรมกำร 
   5. นำงสำวญำดำ  เครื่องจันทร์  กรรมกำร 
   6. นำงสำวจีรภิญญำ  ไร้สุม   กรรมกำร 
  3.4.6 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน IS 
   1. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  กรรมกำร 
   3. นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
   4. นำงสำวณิชภัสร์  สมปู่   กรรมกำร 
   ๕. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   ๖. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
   ๗. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
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ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 (นำยสมพร   สุขอร่ำม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


