
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ท่ี  165 /2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู (ว9/2564: 

PA)ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
................................................................ 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู (ว9/2564 : PA ) ในวันเสาร์ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์และใช้ในการประเมินต าแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ว9 (PA) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลแก่ทางราชการสูงสุด 
    อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จึงมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ี  อ านวยความสะดวก แก้ปัญหาและให้ค าปรึกษา  
เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 
        1. นายมนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 

2. นางอฑิภา     วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
        3. นางสาวมารินทร์ กล่ินเชตุ   รองประธานกรรมการ 
   4. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   กรรมการ 
.   5. นายปราช  เช้ือประดิษฐ์  กรรมการ 
   6. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 

7. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
8. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
9. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
10. นางชนกานต์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
11. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
12. นางภัสต์ิทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ   
13. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 

        14. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงาน วางแผนการด าเนินงาน จัดรูปแบบ
กิจกรรมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  กรรมการประกอบด้วย 
       1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 

2. นางรัชนี   พุดซ้อน   กรรมการ 
3. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
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4. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
5. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
6. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
7. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
8. นายจักรพันธ ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
9. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
10. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ 
12. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 

       13. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       2.1  ฝ่ายจัดกิจกรรม  มีหน้าท่ี  ด าเนินจัดเตรียมรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   
   1. นายภาณุพงศ์  คงเช้ือสาย  ประธานกรรมการ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 

3. นางรัชนี   พุดซ้อน   กรรมการ 
4. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
5. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
6. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
7. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
8. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
9. นายจักรพันธ ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
10. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
11. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
12. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 

       13. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2  ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารในการอบรม  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมเอกสารในการอบรม (เอกสาร
ออนไลน์) กรรมการประกอบด้วย 
        1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
3. นายจักรพันธ ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 

        4. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  2.3  ฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี  เป็นพิธีกรด าเนินการอบรมตลอดการด าเนินโครงการฯ  
กรรมการประกอบด้วย 
              1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
   3. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ  
       2.4  ฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ  มีหน้าท่ี  เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการฯ  
กรรมการประกอบด้วย 
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1. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
 2. นางสมใจ     พงษ์สิงห ์  กรรมการ 

  3. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.5  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมดูแลระบบท่ีใช้ในการอบรม บันทึกภาพและ 

วีดิทัศน์ตลอดการอบรม  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายวิษณุ          อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
        2. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   3. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
   5. นายสุริยะ  ปาณะดิษ  กรรมการ 

      6. นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
  2.6  ฝ่ายประสานงานทั่วไป  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายงาน 
ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย        

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 
   2. นายภาณุพงศ์  คงเช้ือสาย  กรรมการ 

3. นางรัชนี   พุดซ้อน   กรรมการ 
4. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
5. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
6. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
7. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
8. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
9. นายจักรพันธ ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
10. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
11. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 

   12. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ    
       13. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.7  ฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม  มีหน้าท่ี  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันเสาร์ท่ี  
27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom กรรมการประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   1. นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการ 

 2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการ 
 3. นางสาวมารินทร์ กล่ินเชตุ   รองผู้อ านวยการ 

   4. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   รองผู้อ านวยการ 
.   5. นายปราช  เช้ือประดิษฐ์  รองผู้อ านวยการ 

 6. นายธีรพงษ ์  เข็มคง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  
 7. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

8. นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 9. นางจรัสศรี  เขาเหิน   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
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 10. นางเสาวนีย์  อรุณแจ้ง  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 11. นางวาสนา  ทิพพาหา  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 12. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 13. นางเพลินจิตร ช านาญผา  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 14. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 15. นางสายรุ้ง  อยู่คร   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 16. นางฐิติมา  แสงจันทร์  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 17. นายวิทยา  อินอยู่   ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 18. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 19. นางทวีรัตน ์  เหรียญทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 20. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 21. นางอุษา  พุฒลา   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 22. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 23. นางอารีย ์  สาเกกูล   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 24. นางปกายดาว ปานอยู่   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 25. นายยุทธ์สพร รักสิงห์   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 26. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 27. นางสุมาลี  หมากผิน  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 28. นางวิไล  นิลทวี   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 29. นางสมใจ  พงษ์สิงห ์  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 30. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 31. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 32. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 33. นายอนิรุทธ ์ พุ่มอ่อน   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 34. นางวาริน    สอนง่ายดี  ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 35. นางอ าพร  รักสิงห์   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 36. นางดวงพร  มากล้ า   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 37. นางสาวยุวลี  เท่ียงทุ่ง   ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 38. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 39. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 40. นายณรรตธร คงเจริญ   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 41. นางสาวจริยา เฉยเม   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 42. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 43. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 44. นางค ามี  ชัยรักษา   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 45. นางวันเพญ็  ยิ้มประดิษฐ์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 46. นางกรนนัท์  เอี่ยมภูเขียว  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 47. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
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 48. นายเสกสรร  เทียนทอง  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 49. นายปฏิฬ  นาคทอง   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 50. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 51. นางสาวพรรณิภา เมฆพัฒน ์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 52. นางสาวปาริชาต ผาสุข   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 53. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 54. นายจักรกฤษณ์ สุขรอด   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 55. นางสาวอัญญารัตน ์ ค าก้อน   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 56. นางสาวสิรินุช เข็มคง   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 57. นางณัฏฐชา  อ าพร   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 58. นางสาวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 59. นายอ านวย  บุญคุ้ม   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 60. นายภาณุพงศ์ คงเช้ือสาย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 61. นายวีรพล  ปานด า    ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 62. นายพนม  พุฒลา    ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 63. นางสุภาพ  น้อยจันทร์   ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 64. นายสุเทพ  มาคง    ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 65. นางภรณี  กังวาล    ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 66. นายจักรพันธ ์ ชีวะวัฒนา   ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 67. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกล่ิน    ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 68. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง           ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 69. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา      ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 70. นายชานนท์  ผ่องฉวี       ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 71. นางสาวนุศรา รอดสิน       ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 72. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม       ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

73. นายปลวัชร  พุ่มพวง   ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
74. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

 75. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 76. นายวีระศักด์ิ หมอกมืด      ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 77. นายจรัส  สุริโย       ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 78. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์       ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 79. นางสาวนิพพิชฌาน ์ นาคทรัพย์      ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 80. นายสมชาย  จินะ      ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 81. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
 82. นางรัชน ี  พุดซ้อน      ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 83. นายทวีพงศ์  รอดสิน       ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 84. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง       ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 85. นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์      ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 

/86. นางโชษิตา… 
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86. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 
87. นายสายธาร  ยอดเกล้ียง  ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 

 88. นายวิษณุ  อ้นบางเขน      หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 89. นางชนกานต์ กฤติธัญกช       ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 90. นางอ าพร  เขียวแก้ว      ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 91. นางอารยา  รักมหาคุณ      ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 92. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี       ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 93. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม      ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 94. นางประเสริฐ อ้นบางเขน      ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 95. นางธันยาภรณ์ เต็งดี       ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 96. นายสมชาย  ดวงเนตร      ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

97. นางสาวยุพิน อยู่เปีย       ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 98. นายจิรกิตต์ิ  แสงจันทร์  ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

99. นางปทุมพร  ชมชัย            หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
100. นางสุชาดา ยงค์เจาะ           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
101. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์   ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 102. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   103. นางสาวชนัญธิดา  จิรวัชรภัค  ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   104. นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว                  ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   105. นางสาวกิตติยา ต้นกล่ัน            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   106. นายลิขิต  สอนเทียน           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   107. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

108. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง          ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  109. นางสาวพวงพลอย พรกระแส            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  110. นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

111. นางมัญชุสา ศรีวิเศษ            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  112. นางสาวแพรวพรรณขันกสิกรรม           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  113. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร          ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  114. นางสาวกฤติมา สืบนาคสุข           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  115. นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  116. นางสาวสุทธิณี โชติมน            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  117. นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

118. นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล นาคทอง ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
119. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
120. นางสาวกาญจณี  โชติสุข   ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 121. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล      หัวหน้าสนับสนุนการสอน 
 122. นางสาวณิชภัสร์ สมปู่   สนับสนุนการสอน 
 123. นางสุมาลี  นักเรียน   สนับสนุนการสอน 

/124. นายประพนธ…์ 



- 7 - 

 124. นายประพนธ ์ เพ็ญศรี   สนับสนุนการสอน 
 125. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  พนักงานราชการ 
 126. นางสาวสุภาพร สีนวล   พนักงานราชการ 
 127. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   พนักงานราชการ 
 128. นายโอฬาร   จอกทอง  พนักงานราชการ 
 129. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  พนักงานราชการ 
 130. นางสาวธัญญา น้อยถึง   ครูอัตราจ้าง 
 131. นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย   ครูอัตราจ้าง 
 132. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  ครูอัตราจ้าง 
 133. ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์หมอกมืด  ครูอัตราจ้าง 
 134. นายอมรพันธ ์ อุตสาหกิจ  ครูอัตราจ้าง 
 135. นางสาววันทนีย ์ ทัศนา   ครูอัตราจ้าง 
 136. นายศุภรัฐ  จัตวา   ครูอัตราจ้าง 
 137. นางสาวจินตนา เท่ียงทุ่ง   ครูอัตราจ้าง 
 138. นางสาวปิยนุช   น้อยคง   ครูขั้นวิกฤต 
 139. นายนิทัศน์ ศรีเจริญ   ครูขั้นวิกฤต 

140. นางสาวอรณิชา จินดาสวัสด์ิ  ครูขั้นวิกฤต 
141. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง   ครูขั้นวิกฤต 
142. นายภาณุวัฒน์ แสงตะวัน  ครูขั้นวิกฤต 
143. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  ครูขั้นวิกฤต 

 144. นางสาวมริษา สอนบุญเกิด  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 145. นายณัฐวัฒน์ เกตุดี   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
 146. นางสาวนุชนารถ     ทองเงิน  ครูธุรการ 
 147. นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพฒัน ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 148. นางวิไลลักษณ์ พินธุวัฒน ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 149. นายสายชล ด าแลลิบ  ผู้ฝึกสอนโครงการห้องเรียนกีฬา 

150. นางสาวสุนิษา เรืองอยู ่   นักโภชนาการโครงการห้องเรียนกีฬา

  151. นายสมชาย จรแจ่ม   ผู้ฝึกสอนโครงการห้องเรียนกีฬา 
152. นายวิทยา  ดวงเดือน  ผู้ฝึกสอนโครงการห้องเรียนกีฬา 
153. นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์  ผู้ฝึกสอนโครงการห้องเรียนกีฬา 

2.8  ฝ่ายสรุปประเมินผล  มีหน้าท่ี  จัดท าแบบสอบถาม ประเมินผลการอบรม  
สรุปเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 

       1. นายชานนท์  ผ่องฉวี   ประธานกรรมการ 
             2. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
   3. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
   4. นางสุมาลี  นักเรียน   กรรมการ 
        5. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
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2.9 ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรการอบรม  มีหน้าท่ี  จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
ให้เรียบร้อย  กรรมการประกอบด้วย 

       1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 
            2. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
  3. นางสุมาลี  นักเรียน   กรรมการ 
  4. นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล  กามการ 

        5. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ              

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ            
และทางราชการต่อไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
             (นายมนตรี คงเจริญ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 


