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คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
        ที่  47/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา 
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา 256๖ 

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

     ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม ไดก้ำหนดให้มีพธิีมอบโล่รางวัลและพธิีมอบทุนการศกึษาโครงการรบัตรง
เข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรยีนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที ่๖ ปีการศึกษา 256๖ ในวันอังคารที ่24 มกราคม ๒๕๖6 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมศรจีุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม เพื่อให้พิธีการมอบทุนการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีกับทางโรงเรียน  
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยการ พิธีพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ
ทุนการศึกษาโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั ้งที ่ ๖ ปีการศึกษา 256๖                     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย กรรมการประกอบด้วย  

  1. นายมนตรี คงเจริญ ประธานกรรมการ 
            2. นางอฑิภา   วรากรเจริญ  กรรมการ 
    3. นางสาวมารินทร ์  กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
    4. นายเชษฐา  กันนา   กรรมการ 
    5. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย ์  กรรมการ 
    6. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
    7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี   กรรมการ 
      8. นางดวงพร                     มากลำ้                  กรรมการ 
       9. นางสมใจ  พงษ์สิงห ์  กรรมการ 
       10. นางภัสติท์ิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
         11. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 

  11. นายปราช เชื้อประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
  12. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางปภัชญา บรรเทาทุกข ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบ
ทุนการศึกษาโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั ้งที ่ ๖ ปีการศึกษา 256๖                    
ให้ประสบความสำเร็จดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย  
           ๑. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์         ประธานกรรมการ  
       2. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
 3. นางทวรีัตน ์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 4. นางกาญจนาภรณ ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
 5. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 6. นางสุมาล ี  หมากผิน  กรรมการ 
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       7. นายฐติินันท ์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
       8. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข ์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 9. นายจักกฤษณ ์  สุขรอด   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ี  
๓.๑ ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ จัดเก้าอี้ สำหรับท่านประธาน 

ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล)                  
ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา 256๖ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนให้สะอาด เรียบร้อย จัดโต๊ะ
หมู่บูชา ดอกไม้ ธูปเทียน กรรมการประกอบด้วย  

๑. นายเสกสรร  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงศ ์ บุญจันทร์  กรรมการ 
3. นายจรีกิตติ ์ แสงทอง   กรรมการ 
4. นางสาวอนงค์นาฎ   ปานด้วง   กรรมการ 
5. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
6. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
7. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
8. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
9. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
๑0. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
๑1. นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 

๓.๒ ฝ่ายจัดทำโล่รางวลัและเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จดัทำโล่รางวัล เกียรติบัตร ป้ายทุนการศึกษา  
และจัดทำเอกสาร กรรมการประกอบดว้ย  

๑. นางดวงพร  มากล้ำ    ประธานกรรมการ  
๒. นายฐิตินันท ์   เหรียญทอง    กรรมการ  
3. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์    กรรมการ  

   4. นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล นาคทอง  กรรมการ 
   5. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ 

6. นางสาวนริศรา   ประเสริฐสิทธิ์    กรรมการ  
7. นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพพิัฒน์  กรรมการ 
8. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 

๓.๓ ฝ่ายแสง-เสียง บันทึกภาพ และพิธีกร  มีหน้าที่  ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง บันทึกภาพ   
และดำเนินรายการในพธิมีอบโล่รางวัลและพธิีมอบทุนการศึกษาโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 
(เพชรอินทนิล) ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา 256๖ กรรมการประกอบดว้ย 

     ๑. นายฐติินันท์    เหรียญทอง   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์    กรรมการ  
 ๓. นายวิษณ ุ  อ้นบางเขน    กรรมการ  

        ๔. นายวิทยา   อินอยู ่   กรรมการ 
       ๕. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
       ๖. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
       7. นางสาวปารชิาต   ผาสุข   กรรมการ 
       8. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
       9. วา่ที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 10. นายวทัน์สิร ิ  ด้วงบาง   กรรมการ 
 
 



3 
 

            ๓.๔ ฝ่ายจัดนักเรียนเข้ารับมอบโลร่างวลัและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ 
ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา 256๖ มีหน้าที่ จดันักเรียนที่ไดร้ับมอบโล่รางวัลและพธิี
มอบทุนการศึกษาฯ เข้ารับมอบโล่และทุนการศึกษาตามลำดับ กรรมการประกอบด้วย  
 1. นางทวรีัตน ์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

 2. นางปทุมพร  ชมชัย    กรรมการ  
 3. นายจักกฤษณ์    สุขรอด     กรรมการ  
 4. นางอำพร   รักสิงห์   กรรมการ  
 5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
 6. นางดวงพร  มากล้ำ   กรรมการ 
 7. นางรัชดาวัลย ์  ธิติกุลธรณ ์  กรรมการ 
 8. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส  กรรมการ 

 ๓.๕ ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที ่ต้อนรับท่านประธาน ผูบ้ริหาร แขกผู้มีเกียรต ิผูป้กครอง นักเรียน  
และนักเรียนที่รับโล่รางวลั กรรมการประกอบด้วย  

1. นางทวรีัตน ์   เหรียญทอง  กรรมการ 
2. นางรชัดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
3. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
4. นายจริะเมศร ์  อัครรังสธีนกุล  กรรมการ 
5. นายภาณพุงศ ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
6. นายธรีพงษ ์  เข็มคง   กรรมการ 
7. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข ์  กรรมการ 
8. นายวรีะศักดิ ์  หมอกมืด  กรรมการ 
9. นายวิษณ ุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
10. นางดวงพร  มากล้ำ   กรรมการ 
11. นางรัชดาวัลย ์  ธิติกุลธรณ ์  กรรมการ   
12. นางอำพร  รักสิงห์   กรรมการ 

   13. นางสุมาล ี  หมากผิน  กรรมการ 
 14. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 

๓.๖ ฝ่ายเครื่องดื่ม/อาหารว่าง  มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องดื่ม ของว่างเลี้ยงรับรองท่านประธาน  
ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรต ิผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่รับโล่รางวัล กรรมการประกอบดว้ย  
 1. นางสุมาล ี  หมากผิน  ประธานกรรมการ 
 2. นางทวรีัตน ์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 3. นางสาวสุนันท ์  รักทุ่ง   กรรมการ 
 4. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
 5. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ ์  กรรมการ 
 6. นางสาวปัทรียา  ประสงทรัพย ์  กรรมการ 
           7. นักเรียนระดับชัน้ ม.2/1    กรรมการ 
    3.7 ฝ่ายการเงิน/พัสดุ  มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
เพื่อใช้ในโครงการฯ กรรมการประกอบดว้ย 
  1. นางสมใจ  พงษ์สิงห ์  กรรมการ 
  2. นางรชัดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นางสาวสุขิตา   ไชยบัง   กรรมการ 
  5. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
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  6. นางปกายดาว  ปานอยู ่   กรรมการ 
  7. นายณรงค์ฤทธิ ์  อ่อนน่วมน้อย  กรรมการ 
   ๓.8 ฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย  มหีน้าที่ ดูแลการจราจร และอำนวยความสะดวก 
ให้กับผู้มาร่วมงาน กรรมการประกอบดว้ย  

    ๑. นายสมชาย  ดวงเนตร   ประธานกรรมการ  
๒. นายกนกศกัดิ์    สอนเพียร    กรรมการ  
๓. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง   กรรมการ 
4. นายวทิยา  อินอยู ่   กรรมการ 
5. นายจรีกิตต ์  แสงจันทร์  กรรมการ 
6. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
7. วา่ที่ร้อยตรีจกัรกฤษณ์  หมอกมืด    กรรมการ  
8. ยามรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

    ๓.9 ฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่  สรุปโครงการพธิีมอบโล่รางวลัและพิธีมอบทุนการศกึษา 
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที ่๖ ปีการศกึษา 256๖ และจัดทำเป็นรูปเล่ม
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย  

1. นางสุมาล ี  หมากผิน    ประธานกรรมการ 
2. นางอารีย ์  สาเกกูล   กรรมการ 

      3. นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล นาคทอง  กรรมการ 
    4. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ 
    5. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง   กรรมการ 

    ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเคร่งครดั  
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

                          สั่ง ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
  
   

 
 (นายมนตรี  คงเจริญ)   

     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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กำหนดการรับมอบโล่ และเกียรติบัตรโครงการรบัตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล)  
ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา 256๖ 

วนัอังคารท่ี 24  มกราคม  2566 
ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

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

เวลา  08.30-08.45  น. -  นักเรียนที่ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพร้อมกัน 
   ที่หอประชุม และเข้านั่งประจำแผนผังที่กำหนด 

เวลา  09.00  น.  -  ประธานในพธิีเดินทางมาถึงหอประชุมศรีจุฬาลกัษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เวลา  09.10  น.  -  ประธานฯ ขึ้นบนเวที นั่งประจำที่ที่กำหนด 
      -  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กล่าวรายงานการจัดสอบแข่งขันฯ 
      -  พิธีกรอ่านรายชื่อนกัเรยีนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-2-3  

   โรงเรียนที่มีนักเรียนทีม่ีผลการสอบภาคทฤษฎี อันดับ 1 
   และโรงเรียนที่มีนักเรยีนสอบผ่านเป็นจำนวนมากที่สุดใน 100 อันดับแรก 

      -  นักเรียนเข้ารับโล่รางวลัและเกียรติบัตรตามลำดับจนถึงคนสุดท้าย 
      -  ประธานฯ กล่าวให้โอวาทและขอบคุณการจดัสอบแข่งขัน ถ่ายภาพร่วมกัน 
      -  เสรจ็พธิ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


