
 
 

 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
ที่   255/256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 256๒ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา      
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ช่วงระหว่างวันที่    
1 – 1๐ มิถุนายน 256๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์             
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด วิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 
ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
๑.๑ นายชูชาติ  พรามจร   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายส าริด  นาคะบุตร  กรรมการ 
๑.๓ นายสมพิศ  เทียนฟัก  กรรมการ 
๑.๔ นายสังวร  ด้วงบาง   กรรมการ 
๑.๕ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๗ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และก ากับดูแล ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
๒.๑ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางอรยา  บุราคร   กรรมการ 
๒.๓ นายสมชาย  แช่มชื่น  กรรมการ 
๒.๔ นายนิคม  เนียมกลั่น  กรรมการ 
๒.๕ นายรังสฤษฎ์  สมเข่ือน  กรรมการ 
๒.๖ นายภิญโญ  ค ายวง   กรรมการ 
๒.๗ นายวัลลภ  ช่วงโชติ   กรรมการ 
๒.๘ นางธวัลณ์รัตน์  ยอดเพชร  กรรมการ 

…/2.9 นายพงษ์ศักดิ์ ... 



2 
 

๒.๙ นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี  กรรมการ 
๒.๑๐ นายธีระชัย  ไตรเกษม  กรรมการ 
๒.๑๑ นายสุวิทย์  นามวงศ์  กรรมการ 
๒.๑๒ นายสุพจน์  เดชฟุ้ง  กรรมการ 
๒.๑๓ นายนันทพงษ์  กัลปนาไพร  กรรมการ 
๒.๑๔ นายณัฐวุฒิ  สอนไผ่   กรรมการ 
๒.๑๕ นายกมล  ทองศรี    กรรมการ 
๒.๑๖ นายบุญเป็ง  รัตนะ  กรรมการ 
๒.๑๗ นายธีรโชติ  คงพูล   กรรมการ 
๒.๑๘ นายธงชัย  ทรงกลิ่น  กรรมการ 
๒.๑๙ นายฉลอง  ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๒.๒๐ นายระวี  เอ่ียมมาก  กรรมการ 
๒.๒๑ นายประมินทร์  เพ่งพินิจ   กรรมการ 
๒.๒๒ นายศราวุฒิ  สุดไทย   กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวสาวิตรี  ชูดอกไม้  กรรมการ 
๒.๒๔ นายนิรุจน์  อินเทพ  กรรมการ 
๒.๒๕ นายเพยาว์  สุขจ่าง  กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวชฎาภา  เมฆดินแดง กรรมการ 
๒.๒๗ นางสุภาวดี  ตัณทานนท์  กรรมการ 
๒.๒๘ นายศิวาวุฒิ  สอนเม่น  กรรมการ 
๒.๒๙ นายพงศธร  คงยอด  กรรมการ 
๒.๓๐ นายสุทิน  ปงรังษี   กรรมการ 
๒.๓๑ นางสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่ง  กรรมการ 
๒.๓๒ นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการ 
๒.๓๓ นางสาวมนัสนันท์  ไพรที  กรรมการ 
๒.๓๔ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๕ นายยอดศักดิ์  ค าแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๖ นายธเนศ  ภู่กัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๗ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่   1. จัดการวางแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

    3. บริหารจัดการการด าเนินโครงการ 
   4. แก้ปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดขณะด าเนินการ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๓.  คณะกรรมการฝ่ายวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ 

๓.๑ นายชูชาติ  พรามจร   ประธานในพิธี 
๓.๒ นายสังวร  ด้วงบาง   ฝ่ายวิชาการ 
๓.๓ นายสมพิศ  เทียนฟัก  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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๓.๔ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๓.๕ นายพิษณุ  คมข า   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
๓.๖ นางอรยา  บุราคร   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๓.๗ นายสมชาย  แช่มชื่น  แผนกวิชาช่างยนต์ 
๓.๘ นายนิคม  เนียมกลั่น  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
๓.๙ นายรังสฤษฎ์  สมเข่ือน  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
๓.๑๐ นายภิญโญ  ค ายวง  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๓.๑๑ นายวัลลภ  ช่วงโชติ  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๑๒ นางธวัลณ์รัตน์  ยอดเพชร  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
๓.๑๓ นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑๔ นายธีระชัย  ไตรเกษม  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๓.๑๕ นายพงศธร  คงยอด  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
๓.๑๖ นายเสนาะ  บัวผัน   ตัวแทนผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 
๓.๑๗ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑๘ ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร 
๓.๑๙ ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ 
๓.๒๐ ตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ 

         ๔.  คณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมและก ากับดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม           
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในสถานศึกษา  

๔.๑ นายชูชาติ  พรามจร   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายสังวร  ด้วงบาง   รองประธานกรรมการ 
๔.๔ นายสมพิศ  เทียนฟัก  รองประธานกรรมการ 
๔.๕ นายส าริด  นาคะบุตร  รองประธานกรรมการ 
๔.๖ นางอรยา  บุราคร   กรรมการ 
๔.๗ นายชาญ  ผลวงษ์   กรรมการ 
๔.๘ นายสมพงษ์  มารอด  กรรมการ 
๔.๙ นายสุวัฒน์  นิยมไทย  กรรมการ 
๔.๑๐ นางเปรมจิต  ลิมปะพันธุ์  กรรมการ  
๔.๑๑ นางสาววารี  ดอนศรีจันทร์  กรรมการ 
๔.๑๒ นางวันเพ็ญ  วาสเอื้อยวงศ์  กรรมการ 
๔.๑๓ นางอรอุมา  รอดคง  กรรมการ 
๔.๑๔ นางวาสนา  ข าหาญ  กรรมการ 
๔.๑๕ นางนิธาพร  ลุงคะ   กรรมการ 
๔.๑๖ นางสุภาวดี  ตัณทานนท์  กรรมการ 
๔.๑๗ นางนฤมล  สายก้อน  กรรมการ 
๔.๑๘ นางสาวชฎาภา  เมฆดินแดง กรรมการ 
๔.๑๙ นายไพโรจน์  กลัดส าเนียง  กรรมการ 
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๔.๒๐ นางสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร์ กรรมการ 
๔.๒๑ นางธวัลณ์รัตน์  ยอดเพชร  กรรมการ 
๔.๒๒ นางสาวสมศรี  พรมมิ  กรรมการ 
๔.๒๓ นายประมินทร์  เพ่งพินิจ  กรรมการ 
๔.๒๔ นายสาโรจน์  ชาวแพรกน้อย กรรมการ 
๔.๒๕ นายนิรุจน์  อินเทพ  กรรมการ 
๔.๒๖ นายภิญโญ  ค ายวง  กรรมการ 
๔.๒๗ นายธงชัย  ทรงกลิ่น  กรรมการ 
๔.๒๘ นายชาตรี  ปัญญาเทพ  กรรมการ 
๔.๒๙ นายสีห์ศักด์ิ  แสงคงทรัพย์  กรรมการ 
๔.๓๐ นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการ 
๔.๓๑ นายไกรสร  สุภาวิลัย  กรรมการ 
๔.๓๒ นายสุธี  สุกิจธรรมภาณ  กรรมการ 
๔.๓๓ นายธีรโชติ  คงพูล   กรรมการ 
๔.๓๔ นายวิทย์  อ้นจร   กรรมการ 
๔.๓๕ นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ กรรมการ 
๔.๓๖ นายธเนศ  ภู่กัน   กรรมการ 
๔.๓๗ นายก าไร  จันทร์พรม  กรรมการ 
๔.๓๘ นายสุรศักดิ์  ชัยพรรคพานิช กรรมการ 
๔.๓๙ นายมนตรี  ใจแก้ว   กรรมการ 
๔.๔๐ นายวัลลภ  ช่วงโชติ  กรรมการ 
๔.๔๑ นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  กรรมการ 
๔.๔๒ นายสราวุฒิ  ปัญยาง  กรรมการ 
๔.๔๓ นายภูวดล  ทรัพย์สิน  กรรมการ 
๔.๔๔ นายจ ารัส  นกเพ็ชร  กรรมการ 
๔.๔๕ นางสาวละออ  เศษกลาง  กรรมการ 
๔.๔๖ นายวิทิตย์  ปาณะดิษ  กรรมการ 
๔.๔๗ นายสุชาติ  อนันทวัฒน์  กรรมการ 
๔.๔๘ นายฉลอง  ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๔.๔๙ นายสุทิน  ปงรังษี   กรรมการ 
๔.๕๐ นายลอนดอน  นุ่มพรม  กรรมการ 
๔.๕๑ นายศราวุฒิ  ปานแย้ม  กรรมการ 
๔.๕๒ นายอนุชาติ  อินสด  กรรมการ 
๔.๕๓ นางสาวธัญลักษณ์  ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 
๔.๕๔ นายนิคม  เนียมกลั่น  กรรมการ 
๔.๕๕ นายชูศักดิ์  ปานเขียว  กรรมการ 
๔.๕๖ นายประหยัด  เงินแจ้ง  กรรมการ 
๔.๕๗ นายเสนาะ  บัวผัน  กรรมการ 
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๔.๕๘ นายนัทพงษ์  กัลปนาไพร  กรรมการ 
๔.๕๙ นายชินเรศ  มณีขัติย์  กรรมการ 
๔.๖๐ นางสาวสาวิตรี  ชูดอกไม้  กรรมการ 
๔.๖๑ นายวีระยุทธ  บุตรดา  กรรมการ 
๔.๖๒ นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี  กรรมการ 
๔.๖๓ นางมะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ์  กรรมการ 
๔.๖๔ นายศราวุฒิ  สุดไทย  กรรมการ 
๔.๖๕ นายรังสฤษฎ์  สมเข่ือน  กรรมการ 
๔.๖๖ นายฉลาด  อ่องรัก   กรรมการ 
๔.๖๗ นายบุญเป็ง  รัตนะ  กรรมการ 
๔.๖๘ นายมงคล  เวชสถล  กรรมการ 
๔.๖๙ นายกมล  ทองศรี   กรรมการ 
๔.๗๐ นายรังสรรค์  ทุเรียน  กรรมการ 
๔.๗๑ นายธนสิทธิ์  บัวหอม  กรรมการ 
๔.๗๒ นายจารึก  ทองทรัพย์  กรรมการ 
๔.๗๓ นายวิบูรณ์  เชียงจันทร์  กรรมการ 
๔.๗๔ นายพิษณุ  คมข า   กรรมการ 
๔.๗๕ นายสมชาย  แช่มชื่น  กรรมการ 
๔.๗๖ นายศิวาวุฒิ  สอนเม่น  กรรมการ 
๔.๗๗ นายชนะ  แตงคง   กรรมการ 
๔.๗๘ นายสุพจน์  เดชฟุ้ง  กรรมการ 
๔.๗๙ นายสุวิทย์  นามวงศ์  กรรมการ 
๔.๘๐ นายยอดศักดิ์  ค าแดง  กรรมการ 
๔.๘๑ นายเพยาว์  สุขจ่าง  กรรมการ 
๔.๘๒ นายอุเทน  โปยขุนทด  กรรมการ 
๔.๘๓ นายรัตนะ  พาขุนทด  กรรมการ 
๔.๘๔ นายสมคิด  กิติวงศ์  กรรมการ 
๔.๘๕ นายจ ารัส  ร้อยกรอง  กรรมการ 
๔.๘๖ นายจเร  ธรรมเนียม  กรรมการ 
๔.๘๗ นายเจต  ถาวร   กรรมการ 
๔.๘๘ นายธีระชัย  ไตรเกษม  กรรมการ 
๔.๘๙ นายจิตรศักดิ์  สายก้อน  กรรมการ 
๔.๙๐ นายนฤเบศ  แก้วเสน  กรรมการ 
๔.๙๑ นางวีรวรรณ  เวียงทอง  กรรมการ 
๔.๙๒ นายสมศักดิ์  จันทร์รอด   กรรมการ 
๔.๙๓ นายสุรศักดิ์  ใสสะอาด   กรรมการ 
๔.๙๔ นายภาคี  บุราคร   กรรมการ 
๔.๙๕ นางสาวพิมกมล  ผึ้งวงศ์  กรรมการ 
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๔.๙๖ นางสาวสุดาพร  มณีรัตน์  กรรมการ 
๔.๙๗ นายบุญมี  ค าจัตุรัส  กรรมการ 
๔.๙๘ นายอ าพร  อยู่แย้ม  กรรมการ 
๔.๙๙ นายชาติชาย  พ่ึงเงิน  กรรมการ 
๔.๑๐๐ นายประสิทธิ์  ภู่พันธ์  กรรมการ 
๔.๑๐๑ นายจีระศักดิ์  ยุทธศิลป์   กรรมการ 
๔.๑๐๒ นายทรงกรต  วังล้อม   กรรมการ 
๔.๑๐๓ นายเจริญพงษ์  สายสุทธิ   กรรมการ 
๔.๑๐๔ นายพงศธร  คงยอด   กรรมการ 
๔.๑๐๕ นายเสวก  วันสอน   กรรมการ 
๔.๑๐๖ นายอติชาติ  ประเจิดสกุล  กรรมการ 
๔.๑๐๗ นายณัฐวุฒิ  สอนไผ่   กรรมการ 
๔.๑๐๘ นายสุรสิทธิ์  มณีสุข   กรรมการ 
๔.๑๐๙ นายจักรี  ทัดไทย   กรรมการ 
๔.๑๑๐ นายสุชิน  คนดี    กรรมการ 
๔.๑๑๑ นายระวี  เอ่ียมมาก   กรรมการ 
๔.๑๑๒ นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
๔.๑๑๓ นายสราวุธ  ภู่แขวงแสง   กรรมการ 
๔.๑๑๔ นางสาวรัตนาภรณ์  เพ่งพินิจ  กรรมการ 
๔.๑๑๕ นางสาววิไลรัตน์  โพธิ์รี   กรรมการ 
๔.๑๑๖ นางโสภา  คมข า   กรรมการ 
๔.๑๑๗ นางสาววริษา  จินดาศักดิ์  กรรมการ 
๔.๑๑๘ นางสาวเครือวัลย์  ศิริโภคา กรรมการ 
๔.๑๑๙ นางวนิดา  จันทร์ทิม  กรรมการ 
๔.๑๒๐ นางสาวเลไล  แสงอรุณ  กรรมการ 
๔.๑๒๑ นางวิไลรัตน์  พรฟัก  กรรมการ 
๔.๑๒๒ นางสาวภัทรจิต  จิตรวิเศษ กรรมการ 
๔.๑๒๓ นางสาววรรณวิภา สุทธิชาติ กรรมการ 
๔.๑๒๔ นางสุปรียานิชญ์  เพ่งพินิจ กรรมการ 
๔.๑๒๕ นางเบญจพรรณ  เกตุสละไชย กรรมการ 
๔.๑๒๖ นางปรีดา  ปัญญาเทพ  กรรมการ 
๔.๑๒๗ นางสาวสุภิญญา  เจียนนุช กรรมการ 
๔.๑๒๘ นางสาววรรณวิภา  สุทธิชาติ  กรรมการ 
๔.๑๒๙ นางสาวนันทนา  เสือทอน กรรมการ 
๔.๑๓๐ นางนุชนาฎ  ธรรมเนียม  กรรมการ 
๔.๑๓๑ นางสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
๔.๑๓๒ นางสาววาสนา  ดีหลี  กรรมการ 
๔.๑๓๓ นางสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ กรรมการ 
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๔.๑๓๔ นายสิทธิเดช  กลัดอยู่  กรรมการ 
๔.๑๓๕ นายฐิติกร  ไชยวงค์  กรรมการ 
๔.๑๓๖ นายณัธพล  อินทร์คีรี  กรรมการ 
๔.๑๓๗ นางสาวภัชราพร  เสาร์แก้ว กรรมการ 
๔.๑๓๘ นายธนกฤต  เอมอยู่  กรรมการ 
๔.๑๓๙ นายธนพงษ์  รอดภู  กรรมการ 
๔.๑๔๐ นายพงษ์ศักดิ์  คงคีรี  กรรมการ 
๔.๑๔๑ นายภานุวัฒน์  สุดตา  กรรมการ 
๔.๑๔๒ นายเจนรินทร์  ชื่นดล  กรรมการ 
๔.๑๔๓ คณะกรรมการองค์การฯ   กรรมการ 
๔.๑๔๔ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๔๕ นางสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๔๖ นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๔๗ นางสาวมนัสนันท์  ไพรที  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที่    เข้าร่วมกิจกรรมและก ากับดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ( โดม ) ในวันศุกร์
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ( ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ) 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
       พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร 

5.๑ นายชูชาติ  พรามจร   ประธานกรรมการ 
5.๒ นายส าริด  นาคะบุตร  รองประธานกรรมการ 
5.๓ นายสังวร  ด้วงบาง   กรรมการ 
5.๔ นายสมพิศ  เทียนฟัก  กรรมการ 
5.๕ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  กรรมการ 
5.๖ นางนิธาพร  ลุงคะ   กรรมการ 
5.๗ นายสุวัฒน์  นิยมไทย  กรรมการ 
5.๘ นายชาญ  ผลวงษ์    กรรมการ 
5.๙ นายสมพงษ์  มารอด  กรรมการ 
5.๑๐ นางอรอุมา  รอดคง  กรรมการ 
5.๑๑ นางวันเพ็ญ  วาสเอื้อยวงศ์  กรรมการ 
5.๑๒ นางธวัลรัตน์  ยอดเพชร  กรรมการ 
5.๑๓ นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการ 
5.๑๔ นายไกรสร  สุภาวิลัย  กรรมการ 
5.๑๕ นายสุธี  สุกิจธรรมภาณ  กรรมการ 
5.๑๖ นายธีรโชติ  คงพูล   กรรมการ 
5.๑๗ นางสาวละออ  เศษกลาง  กรรมการ 
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8 
 

5.๑๘ นายสุทิน  ปงรังสี   กรรมการ 
5.๑๙ นายศราวุฒิ  สุดไทย  กรรมการ 
5.๒๐ นางสาวธัญลักษณ์  ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 
5.๒๑ นายประหยัด  เงินแจ้ง  กรรมการ 
5.๒๒ นางสาวสาวิตรี  ชูดอกไม้  กรรมการ 
5.๒๓ นายฉลาด  อ่องรัก   กรรมการ 
5.๒๔ นายรังสรรค์  ทุเรียน  กรรมการ 
5.๒๕ นายอุเทน  โปยขุนทด  กรรมการ 
5.๒๖ นายจีระศักดิ์  ยุทธศิลป์  กรรมการ 
5.๒๗ นายทรงกรต  วังล้อม  กรรมการ 
5.๒๘ นายณัฐวุฒิ  สอนไผ่  กรรมการ 
5.๒๙ นายนิรัญ  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
5.๓๐ นางสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
5.๓๑ นางสาววาสนา  ดีหลี  กรรมการ 
5.๓๒ นางสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ กรรมการ 
5.๓๓ นายยอดศักดิ์  ค าแดง  กรรมการและเลขานุการ 
5.๓๔ นางสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.๓๕ นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.๓๖ นางสาวมนัสนันท์  ไพรที  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่     เตรียมความพร้อม และเข้าร่วม พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล                
และพิธี ลงนามถวายพระพร ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ( ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายชุดสุภาพ 
โทนสีเหลือง ) 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
5.๓๗ นายชูชาติ  พรามจร  ประธานกรรมการ 
5.๓๘ นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
5.๓๙ นายส าริด  นาคะบุตร  กรรมการ 
5.๔๐ นายสังวร  ด้วงบาง  กรรมการ 
5.๔๑ นายสมพิศ  เทียนฟัก  กรรมการ 
5.๔๒ นางนฤมล  สายก้อน  กรรมการ 
5.๔๓ นางอรยา  บุราคร   กรรมการ 
5.๔๔ นางเปรมจิต  ลิมปะพันธุ์  กรรมการ 
5.๔๕ นางสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร์ กรรมการ 
5.๔๖ นายสาโรจน์  ชาวแพรกน้อย กรรมการ 
5.๔๗ นายนิรุจน์  อินเทพ  กรรมการ 
5.๔๘ นายชาตรี  ปัญญาเทพ  กรรมการ 
5.๔๙ นายธงชัย ทรงกลิ่น  กรรมการ 
5.๕๐ นายมนตรี  ใจแก้ว   กรรมการ 
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5.๕๑ นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  กรรมการ 
5.๕๒ นายสราวุฒิ  ปัญยาง  กรรมการ 
5.๕๓ นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี  กรรมการ 
5.๕๔ นายอนุชาติ  อินสด  กรรมการ 
5.๕๕ นายลอนดอน  นุ่มพรม  กรรมการ 
5.๕๖ นายรังสฤษฎ์  สมเข่ือน  กรรมการ 
5.๕๗ นายพิษณุ  คมข า   กรรมการ 
5.๕๘ นายศิวาวุฒิ  สอนเม่น  กรรมการ 
5.๕๙ นายสมคิด  กิตติวงศ ์  กรรมการ 
5.๖๐ นายสุพจน์  เดชฟุ้ง  กรรมการ 
5.๖๑ นายวิบูรณ์  เชียงจันทร์  กรรมการ 
5.๖๒ นายเพยาว์  สุขจ่าง  กรรมการ 
5.๖๓ นายรัตนะ  พาขุนทด  กรรมการ 
5.๖๔ นายจเร  ธรรมเนียม  กรรมการ 
5.๖๕ นายเจต  ถาวร   กรรมการ 
5.๖๖ นายบุญมี  ค าจัตุรัส  กรรมการ 
5.๖๗ นางสาวพิมพ์กมล  ผึ้งวงศ์  กรรมการ 
5.๖๘ นายจักรี  ทัดไทย   กรรมการ 
5.๖๙ นางสาวรัตนาภรณ์  เพ่งพินิจ กรรมการ 
5.๗๐ นางโสภา  คมข า   กรรมการ 
5.๗๑ นางสาวเครือวัลย์  ศิริโภคา  กรรมการ 
5.๗๒ นางวิไลรัตน์  พรฟัก  กรรมการ 
5.๗๓ นางวนิดา  จันทร์ทิม  กรรมการ 
5.๗๔ นางสาวเลไล  แสงอรุณ  กรรมการ 
5.๗๕ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและเลขานุการ 
5.๗๖ นายเขมชาติ  มาศวรรณา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที ่  1. เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   
   ๒. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ควบคุมและดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
( ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ) 
         6.  คณะกรรมการฝ่ายอาคาร และสถานที่ 

6.๑ นายส าริด  นาคะบุตร  ที่ปรึกษา 
6.๒ นายจ ารัส  ร้อยกรอง  ประธานกรรมการ 
6.๓ นายสมศักดิ์  ศรีวัง   กรรมการ 
6.๔ นายกาหลง  นุ่มพรม  กรรมการ 
6.๕ นายฉลอง  พุฒิชื่น   กรรมการ 
6.๖ นายลม  นุชรอด   กรรมการ 
6.๗ นายสุชาติ  มั่นสุข   กรรมการ 
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6.๘ นางนิภา  ชัยสกุล   กรรมการ 
6.๙ นายทม  ศิริโภคา   กรรมการ 
6.๑๐ นางอนงค์  ครุธนวล  กรรมการ 
6.๑๑ นายสุวัฒน์  พงษ์สนาม  กรรมการ 
6.๑๒ นายชูชาติ  ทิพย์ข า  กรรมการ 
6.๑๓ นายเรวัช  น้อยเชื่อม  กรรมการ 
6.๑๔ นายชาติชาย  พ่ึงเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ       
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม ถูกต้องตามหลักการประกอบพิธี  
   2. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
   3. ก ากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดการด าเนินโครงการ 

 7.  คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน บัญชี พัสด ุและยานพาหนะ     
7.1 นายส าริด  นาคะบุตร  ที่ปรึกษา 
7.2 นายชนะ  แตงคง   ประธานกรรมการ 
7.3 นางมะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ์  รองประธานกรรมการ 
7.4 นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ กรรมการ 
7.5 นางสาวเลไล  แสงอรุณ  กรรมการ 
7.6 นางวนิดา  จันทร์ทิม   กรรมการ 
7.7 นางวิไลรัตน์  เอ้ือเฟ้ือสุข  กรรมการ 
7.8 นางสาววริษา  จินดาศักดิ์  กรรมการ 
7.9 นางเบญจพรรณ  เกตุสละไชย  กรรมการ 
7.10 นางสุปรียาณิชญ์  เพ่งพินิจ  กรรมการ 
7.11 นายประสิทธิ์  ภู่พันธ์  กรรมการ 
7.12 นายธนู  ยิ้มเสมียน   กรรมการ 
7.13 นายทวิช  เจริญศิลป์  กรรมการ 
7.14 นายชาติชาย  พ่ึงเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย พร้อมสรุปผลค่าใช้จ่าย 
    2. จัดท าเรื่องจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ 
    3.  จัดท าการเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ 
    4. จัดเตรียมยานพาหนะ เพ่ือด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดโครงการ 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ  
8.๑ นายส าริด  นาคะบุตร   ที่ปรึกษา 
8.๒ นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ  ประธานกรรมการ 
8.๓ นายสราวุธ  ภู่แขวงแสง  กรรมการ 
8.๔ นางสาวเครือวัลย์  ศิริโภคา  กรรมการ 

…/8.5 นายบุญเป็ง ... 
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8.๕ นายบุญเป็ง  รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    2. บันทึกภาพกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินโครงการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
    3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

           9. คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล และรายงานผล 
9.1 นายสมพิศ  เทียนฟัก   ที่ปรึกษา 
9.2 นายสุวัฒน์  นิยมไทย   ประธานกรรมการ 
9.3 นายอุเทน  โปยขุนทด  กรรมการ 
9.4 นางสาวสุมิตรา  โสภา  กรรมการ 
9.5 นางสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ กรรมการ 
9.6 นางสาววาสนา  ดีหลี   กรรมการ 
9.7 นางสาวสุรีรัตน์  อ้นเหน่ง  กรรมการ 
9.8 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่   1. การติดตามและประเมินผลโครงการที่ก าหนด ประกอบด้วย การายงานผลการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ภาพรวม จัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการ เสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2. บันทึกภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ โดยละเอียด 

              ให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และให้เกิดผลดีต่อทางราชการสูงสุด พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติงานระหว่างสายงานและบุคคลอย่าง  
มีระบบ หากเกิดปัญหา อุปสรรคประการใด ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

                สั่ง ณ วันที่  29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
         ( นายชูชาติ  พรามจร ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 


