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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
        ที่   156/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในพิธีมอบโล่รำงวัลและพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 
โครงกำรเพชรอินทนิล ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

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

    ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล  
คร้ังที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม              
ศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้พิธีการมอบทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีกับ
ทางโรงเรียน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยการ พิธีพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ 
ทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล คร้ังที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการ
ประกอบด้วย  

  1. นายมนตรี คงเจริญ ประธานกรรมการ 
  2. นางอฑิภา วรากรเจริญ กรรมการ 
  3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย กรรมการ 
  5. นางชนกานต์ กฤติธัญกช กรรมการ 
  6. นายเสกสรร เทียนทอง กรรมการ 
  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี กรรมการ 
  8. นางดวงพร มากล้ า กรรมการ 
  9. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ กรรมการ 
  10. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม กรรมการ 
  11. นายปราช เชื้อประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
  12. นายฐิตินันท ์ เหรียญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้าที่ ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ 
ทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล คร้ังที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ให้ประสบความส าเร็จด าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย  
           ๑. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์         ประธานกรรมการ  
       2. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
 3. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 4. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
 5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธ์ิ  กรรมการ 
 6. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 7. นางสุมาลี   หมากผิน  กรรมการ 
       8. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
       9. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่  
๓.๑ ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ จัดเก้าอ้ี ส าหรับท่านประธาน 

ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา 2564 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร 
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนให้สะอาด เรียบร้อย จัดโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ ธูปเทียน กรรมการประกอบด้วย  
      ๑. นายเสกสรร    เทียนทอง    ประธานกรรมการ  
      ๒. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์    กรรมการ  
      3. นายจีรกิตต์ แสงทอง   กรรมการ  
      ๔. นางภรณี    กังวาล    กรรมการ  
      ๕. นางสาวอนงค์นาฎ   ปานด้วง    กรรมการ  
      ๖. นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง    กรรมการ  
      ๗. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย    กรรมการ  
      ๘. นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม    กรรมการ  
      ๙. นายชานนท์    ผ่องฉวี    กรรมการ  
      ๑๐. นางสาวนุศรา   รอดสิน    กรรมการ  
      ๑1. นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ  
       ๑2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน    กรรมการ  

๓.๒ ฝ่ำยจัดท ำโล่รำงวัลและเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดท าโล่รางวัล เกียรติบัตร ป้ายทุนการศึกษา  
และจัดท าเอกสาร กรรมการประกอบด้วย  

๑. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์    ประธานกรรมการ  
๒. นายฐิตินันท์    เหรียญทอง    กรรมการ  
3. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์    กรรมการ  
4. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 

   4. นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล นาคทอง  กรรมการ 
   5. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ 

6. นางสาวนริศรา   ประเสริฐสิทธ์ิ    กรรมการ  
๓.๓. ฝ่ำยแสง-เสียง บันทึกภำพ และพิธีกร  มีหน้าที่  ติดตั้งเคร่ืองกระจายเสียง บันทึกภาพ   

และด าเนินรายการในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4   
กรรมการประกอบด้วย 

     ๑. นายฐิตินันท์    เหรียญทอง   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์    กรรมการ  
 ๓. นายวิษณุ   อ้นบางเขน    กรรมการ  

        ๔. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
       ๕. นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ 
       ๖. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
       ๗. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
       ๘. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
       ๙. นางสาวปาริชาต   ผาสุข   กรรมการ 
       ๑๐. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 11. นายสุริยะ   ปาณะดิษ  กรรมการ 
            ๓.๔ ฝ่ำยจัดนักเรียนเข้ำรับมอบโล่รำงวัลและพธิีมอบทุนกำรศึกษำโครงกำรเพชรอินทนิล  
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  มีหน้าที่ จัดนักเรียนที่ได้รับมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 
เพชรอินทนิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เข้ารับมอบโล่และทุนการศึกษาตามล าดับ กรรมการประกอบด้วย  
 1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล    กรรมการ  
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  3. นางสาวปาริชาติ    ผาสุข     กรรมการ  
  4. นายลิขิต    สอนเทียน    กรรมการ  
  5. นายจักกฤษณ์    สุขรอด     กรรมการ  
  6. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  7. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ  

 ๓.๕ ฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน  มีหน้าที่ ต้อนรับท่านประธาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง  
นักเรียน และนักเรียนที่รับโล่รางวัล กรรมการประกอบด้วย  

๑. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม  ประธานกรรมการ 
2. นางทวีรัตน์    เหรียญทอง  กรรมการ 
3. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  กรรมการ 
4. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
5. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
6. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
7. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
8. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
9. นางนริศรา  ประเสริฐสิทธ์ิ  กรรมการ 
10. นางสาวธัญญา  น้อยถึง   กรรมการ 
11. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 

   12. นางสาววันทนีย์  ทัศนา   กรรมการ 
๓.๖ ฝ่ำยเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำง  มีหน้าที่ จัดเตรียมเคร่ืองดื่ม ของว่างเลี้ยงรับรองท่านประธาน  

ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่รับโล่รางวัล กรรมการประกอบด้วย  
 1. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
 2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 3. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
 4. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
 5. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์ิ  กรรมการ 
 6. นางสาวปัทรียา  ประสงทรัพย์  กรรมการ 
 7. นางสาวธัญญา  น้อยถึง   กรรมการ 
 8. นางสาววันทนีย์  ทัศนา   กรรมการ 
          9. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
   ๓.๗ ฝ่ำยดูแลกำรจรำจรและควำมปลอดภัย  มีหน้าที่ ดูแลการจราจร และอ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้มาร่วมงาน กรรมการประกอบด้วย  

    ๑. นายสมชาย  ดวงเนตร   ประธานกรรมการ  
๒. นายกนกศักดิ์    สอนเพียร    กรรมการ  
๓. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
4. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
5. นายจีรกิตต์  แสงจันทร์  กรรมการ 
6. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด    กรรมการ  
8. ยามรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

    ๓.๘ ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล  มีหน้าที่  สรุปโครงการพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา 
โครงการเพชรอินทนิล คร้ังที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 และจัดท าเป็นรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ
ประกอบด้วย  

1. นางสุมาลี  หมากผิน    ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล นาคทอง  กรรมการ 
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    3. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ 
    4. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธ์ิ  กรรมการ 

    ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

                          สั่ง ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
  
  

 
 (นายมนตรี  คงเจริญ)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ก ำหนดกำรรับมอบโล่ และเกียรติบัตรโครงกำรเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวำคม 2564 

ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
------------------------------------- 

08.30 – 08.45 น.  - นักเรียนที่ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพร้อมกัน 
  ที่หอประชุม และเข้านั่งประจ าแผนผังที่ก าหนด 

09.00 น.   - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
09.10 น.   - ประธานฯ ขึ้นบนเวที นั่งประจ าที่ที่ก าหนด 
      - ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กล่าวรายงานการจัดสอบแข่งขันฯ 
      - พิธีกรอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-2-3 และโรงเรียน 

  ที่มีนักเรียนสอบผ่านเป็นจ านวนมากที่สุดใน 100 อันดับแรก 
      - นักเรียนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรตามล าดับจนถึงคนสุดท้าย 
      - ประธานฯ กล่าวให้โอวาทและขอบคุณการจัดสอบแข่งขัน ถ่ายภาพร่วมกัน 
      - เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


