
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่    163/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

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

 ด้วยโรงเรียนได้ก ำหนดให้มีกำรมอบทุนกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวำคม 
2564 เพ่ือให้พิธีมอบทุนกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีกับโรงเรียน อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  ใหผู้้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร พิธีมอบทุนกำรศึกษำให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1. นำยมนตรี คงเจริญ                ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
    3. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมกำร 
    ๔. นำยเฉลิมพล   ทองจุ้ย  กรรมกำร 
    5. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
    6. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์  กรรมกำร 
    7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมกำร 
    8. นำงดวงพร  มำกล้ ำ  กรรมกำร 
    9. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
    10. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
    11. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 

๑2. นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    13. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรปฏิบัติหน้ำที่ในพิธีมอบทุนกำรศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จ
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1. นำยปรำช  เชื้อประดิษฐ์ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม กรรมกำร 
   3. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมกำร 
   4. นำงสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมกำร 
   5. นำยเสกสรร เทียนทอง กรรมกำร 
   6. นำงวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ กรรมกำร 
   7. นำยภัคพล หล่ ำทุ่ง กรรมกำร 
   8. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ กรรมกำร 
   9. นำงสุมำลี นักเรียน กรรมกำร 
   10. นำยประพนธ์ เพ็ญศร ี กรรมกำร 
   11. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  3.1 ฝ่ำยระดมทุนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ระดมทุนกำรศึกษำ ประสำนงำนกับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ที่ประสงค์มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน เพ่ือจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีควำมขำดแคลน ประกอบด้วย 
   1. นำงกำญจนำกรณ์  กล่อมคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง กรรมกำร 
   3. นำงอุษำ  พุฒลำ กรรมกำร 
   4. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข กรรมกำร 
   5. คณะครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมทุกคน กรรมกำร 
   6. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.2 ฝ่ำยพิจำรณำทุนกำรศึกษำ มีหน้ำที่  พิจำรณำข้อมูลนักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำให้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ประกอบด้วย 
   1. นำยมนตรี  คงเจริญ              ประธำนกรรมกำร 
     2. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
    3. นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์ กรรมกำร 
     4. นำงสำวมำรินทร์   กลิ่นเชตุ กรรมกำร 
     5. นำยเฉลิมพล    ทองจุ้ย  กรรมกำร 
     6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี  กรรมกำร 
     7. นำยสมชำย   ดวงเนตร  กรรมกำร 
     8. นำยวีรพล   ปำนด ำ  กรรมกำร 
     9. นำงสำวชนัญชิดำ   จิรำวัชรำภัค  กรมกำร 
     10. นำยณรรตธร   คงเจริญ  กรรมกำร 
     11. นำงวิไล   นิลทวี  กรรมกำร 
     12. นำยประพนธ์   เพ็ญศรี  กรรมกำร 
     13. นำยสว่ำง   จันทร์เจำะ  กรรมกำร 
     14. นำงสุมำลี   นักเรียน  กรรมกำร 
     15. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.3 ฝ่ำยจัดสถำนที ่ มีหน้ำที ่ จัดเตรียมห้องประชุมศรีจุฬำลักษณ์ จัดเก้ำอ้ี ส ำหรับผู้มอบทุน  
ครูอำจำรย์ นักเรียน ให้สะอำดเรียบร้อย จัดโต๊ะหมู่บูชำ ดอกไม้ ธูปเทียน ประกอบด้วย 
   1. นำยเสกสรร เทียนทอง ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง กรรมกำร 
   3. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมกำร 
   4. นำงสำวยุพิน อยู่เปีย กรรมกำร 
   5. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง กรรมกำร 
   6. นำยชำนนท์ ผ่องฉวี กรรมกำร 
   7. นำงสำวนุศรำ รอดสิน กรรมกำร 
   8. นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำร 
  3.4 ฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึก  มีหน้ำที่  จัดท ำช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพ่ือมอบให้ผู้มอบทุนและ                       
ผู้มีอุปกำระคุณ ประกอบด้วย 
   1. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยลิขิต สอนเทียน กรรมกำร 
   3. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น กรรมกำร 
   4. นำงสำวสุทธิณี โชติมน กรรมกำร 
   5. นำงสำวกฤติมำ สืบนำคสุข กรรมกำร 
   6. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร กรรมกำร 
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   7. นำงสำวสิริธร ปรีชำธรรมรัตน์ กรรมกำร 
   8. นำยประพนธ์ เพ็ญศร ี กรรมกำร 
   9. นำงสุมำลี นักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.5 ฝ่ำยแสง – เสียง บันทึกภำพ และพิธีกร  มีหน้ำที่  ติดตั้งเครื่องกระจำยเสียง บันทึกภำพ  
และพิธีกรด ำเนินรำยกำรในพิธีมอบทุนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
   1. นำงปภัชญำ บรรเทำทุกข์ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวปำริชำต ผำสุข กรรมกำร 
   3. นำยวิทยำ อินอยู ่ กรรมกำร 
   4. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด กรรมกำร 
   5. นำยวิษณุ อ้นบำงเขน กรรมกำร 
   6. นำยปฏิฬ นำคทอง กรรมกำร 
   7. นำงสำวสิรินุช เข็มคง กรรมกำร 
   8. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน กรรมกำร 
   9. นำยสุริยะ ปำณะดิษ กรรมกำร 
   10. นำยลิขิต สอนเทียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.6 ฝ่ำยจัดนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำ  มีหน้ำที่  จัดนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำเข้ำรับทุนตำมล ำดับ  
ประกอบด้วย 
   1. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวปำริชำต ผำสุข กรรมกำร 
   3. นำยสว่ำง จันทร์เจำะ กรรมกำร 
   4. นำงปทุมพร ชมชัย กรรมกำร 
   5. นำงสำวกำญจณี โชติสุข กรรมกำร 
   6. นำงสำวกฤติมำ สืบนำคสุข กรรมกำร 
   7. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส กรรมกำร 
   8. นำยลิขิต สอนเทียน กรรมกำร 
   9. นำยประพนธ์ เพ็ญศร ี กรรมกำร 
   10. นำงสุมำลี นักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.7 ฝ่ำยปฏิคม  มีหน้ำที่ ต้อนรับท่ำนเจ้ำของทุน ผู้มีอุปกำระคุณ ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน  
ประกอบด้วย 
   1. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมกำร 
   3. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ กรรมกำร 
   4. นำงสำวสิริธร ปรีชำธรรมรัตน์ กรรมกำร 
   5. นำงสำวสุทธิณี โชติมน กรรมกำร 
   6. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร กรรมกำร 
   7. นำยประพนธ์ เพ็ญศร ี กรรมกำร 
   8. นำงสุมำลี นักเรียน กรรมกำร 
   9. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
   10. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.8 ฝ่ำยเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำง  มีหน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องดื่ม ของว่ำงเลี้ยงรับรองผู้มีอุปกำระคุณ  
ท่ำนเจ้ำของทุนและผู้ร่วมพิธีมอบทุน ประกอบด้วย 
   1. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสุมำลี นักเรียน กรรมกำร 
   3. นำงสำวนริศรำ   ประเสริฐสิทธิ์ กรรมกำร 
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   4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์ กรรมกำร 
   5. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน กรรมกำร 
   6. นำงสำวภิรำณี โรจน์ธนพิพัฒน์ กรรมกำร 
   7. นำงสำวปิยนุช น้อยคง กรรมกำร 
   8. นำงส ำอำงค์ เรืองเท่ียง กรรมกำร 
   9. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 

ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ทำงโรงเรียนได้มอบหมำยอย่ำงเคร่งครัดและบังเกิด
ผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป     

สั่ง ณ  วันที่  26  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

    (นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 
 


