
 
ค ำสัง่โรงเรยีนสโุขทยัวทิยำคม 

ที่  ๒๐๙/๒๕๖๕ 
เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรกำรคดัเลอืกรำ้นคำ้เพือ่จ ำหนำ่ยอำหำร เครือ่งดืม่และอืน่ ๆ  

ในโรงเรยีนสโุขทยัวทิยำคม (เพิม่เตมิ) ประจ ำป ี๒๕๖๕  
----------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จะด ำเนินกำรคัดเลือกร้ำนค้ำเพื่อจ ำหน่ำยอำหำร เครื่องด่ืมและอื่น ๆ 
ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประจ ำปี ๒๕๖๕  ในวันท่ี  ๑๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๕  เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  
ดังนั้น เพื่อให้กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเพื่อจ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ก ำกับติดตำม เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย  กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำยมนตรี    คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำร    
๓. นำงสำวมำรินทร์   กล่ินเชตุ   กรรมกำร 

  ๔. นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย   กรรมกำร 
  ๕. นำยปรำช  เช้ือประดิษฐ์  กรรมกำร 
  ๖. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  ๗. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
  ๘. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
  ๙. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
  ๑๒. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
  ๑๓. นำงภัสต์ิทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๔. นำงนุศรำ  ศิริพงศ์สถำพร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

 
/๒ คณะกรรมกำร... 



 

๒ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  มีหน้ำท่ี  จัดกำรด ำเนินกำร  ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ  วำงแผนกำรจัดกำร
คัดเลือกให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงภัสต์ิทิพำ   ยนต์นิยม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวชนัญธิดำ จิรำวัชรภัค  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวศักดิ์ศรี   สำยสิน   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวนิพพิชฌำน์   นำคทรัพย์  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวศิริวรรณ   พันทะยัก  กรรมกำร 

๘. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.  คณะกรรมกำรรบัสมัครรำ้นคำ้เพือ่จ ำหน่ำยอำหำร เครือ่งดืม่และอืน่ ๆ  มีหน้ำท่ี  รับสมัครร้ำนค้ำท่ีมีควำม
ประสงค์เข้ำมำสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ำเป็นร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยศุภรัฐ   จัตวำ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
๔.  คณะกรรมกำรรวบรวมผลในกำรตดัสนิ  มีหนำ้ท่ี  ควบคุมกำรตัดสิน  นับคะแนนกำรตัดสิน  และตัดสินผลใน
กำรคัดเลือกร้ำนค้ำเพื่อจ ำหน่ำยอำหำร เครื่องด่ืมและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงทวีรัตน ์  เหรียญทอง       ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวยุวลี  เท่ียงทุ่ง   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.  คณะกรรมกำรคดัเลอืก  มีหน้ำท่ี  ทดสอบรสชำติและคุณภำพของอำหำร  และประเมินผลให้คะแนนคัดเลือก
ร้ำนค้ำต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ กรรมกำรประกอบด้วย   
  ๑. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวชนัญธิดำ จิรำวัชรภัค  กรรมกำร 
  ๔. นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
  ๕. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
  ๖. ตัวแทนนักเรียนจ ำนวน  ๓๐  คน  กรรมกำร 
  ๗. นำยสุนทร  สุคนธ์พำนิช  กรรมกำรสถำนศึกษำ  
  ๘. นำงสำวนิพพิชฌำน ์ นำคทรัพย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/๖.คณะกรรมกำร... 
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๖. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ มีหน้ำท่ี  จัดโต๊ะวำงอำหำร เตรียมพื้นท่ีให้พร้อมส ำหรับกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร  กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำยเสกสรร  เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสมชำย  อินอยู่   กรรมกำร 
  ๓. นำยประมวน  บุญคง   กรรมกำร 
  ๔. นำงรัตนำ  นำคนำคำ  กรรมกำร 
  ๕. นำงโสน  เอี่ยมอ่อน  กรรมกำร 
  ๖. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ  เพื่อให้งำนบรรลุผลตำม 
เป้ำหมำยและเป็นผลดีสืบไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

                          (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 


