
 
 
 

 ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
ที่  213/2562 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาหน้าเสาธง  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  มีการจัดกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงให้กับนักเรียน นักศึกษา    
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด ารงส่งเสริมเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็นเอกราชความมั่นคงของชาติ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จึงมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ 
ข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 

13 พฤษภาคม 2562 นายชูชาติ  พรามจร 10 มิถุนายน 2562 นางนฤมล  สายก้อน 
14 พฤษภาคม 2562 นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวชฎาภา  เมฆดินแดง 
15 พฤษภาคม 2562 นายสังวร  ด้วงบาง 12 มิถุนายน 2562 นายสีห์ศักด์ิ  แสงคงทรัพย์ 
16 พฤษภาคม 2562 นายสมพิศ  เทียนฟัก 13 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล 
17 พฤษภาคม 2562 นายส าริด  นาคะบุตร 14 มิถุนายน 2562 นายวิทย์  อ้นจร 
21 พฤษภาคม 2562 นางอรยา  บุราคร 17 มิถุนายน 2562 นายสุทธิรักษ์  ข าหาญ 
22 พฤษภาคม 2562 นางธวัลณ์รัตน์  ยอดเพชร 18 มิถุนายน 2562 นายชูศักดิ์  ปานเขียว 
23 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ  ค ายวง 19 มิถุนายน 2562 นายเสนาะ  บัวผัน 
24 พฤษภาคม 2562 นายวัลลภ  ช่วงโชติ 20 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  เกตุสละไชย 
27 พฤษภาคม 2562 นายลอนดอน  นุ่มพรม 21 มิถุนายน 2562 นางมะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ์ 
28 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  บุญภักดี 24 มิถุนายน 2562 นายชนะ  แตงคง 
29 พฤษภาคม 2562 นายรังสฤษฎ์  สมเข่ือน 25 มิถุนายน 2562 นายสุพจน์  เดชฟุ้ง 
30 พฤษภาคม 2562 นายจารึก  ทองทรัพย์ 26 มิถุนายน 2562 นายยอดศักดิ์  ค าแดง 
31 พฤษภาคม 2562 นายธีระชัย  ไตรเกษม 27 มิถุนายน 2562 นายเพยาว์  สุขจ่าง 

3 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์  นิยมไทย 28 มิถุนายน 2562 นายอุเทน  โปยขุนทด 
4 มิถุนายน 2562 นางวัญเพ็ญ  วาสเอื้อยวงศ์ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมคิด  กิติวงศ์ 
5 มิถุนายน 2562 นางวาสนา  ข าหาญ 2 กรกฎาคม 2562 นายจ ารัส  ร้อยกรอง 
6 มิถุนายน 2562 นางนิธาพร  ลุงคะ 3 กรกฎาคม 2562 นายชาญ  ผลวงษ์ 
7 มิถุนายน 2562 นางสุภาวดี  ตัณทานนท์ 4 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์  มารอด 

.../วัน เดือน ปี ... 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล 
5 กรกฎาคม 2562 นางเปรมจิต  ลิมปะพันธุ์ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวละออ  เศษกลาง,นายพงศธร  คงยอด 

8 กรกฎาคม 2562 นางสาววารี  ดอนศรีจันทร์ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทิตย์  ปาณะดิษ,นายเสวก  วันสอน 

9 กรกฎาคม 2562 นางอรอุมา  รอดคง 9 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ  อนันทวัฒน์,นายอติชาติ ประเจิดสกุล 

10 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์  กลัดส าเนียง 13 สิงหาคม 2562 นายฉลอง  ลักษณะวเิชียร,นายณฐัวุฒิ  สอนไผ ่

11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอุทัยวรรณ  บุญจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 นายสุทิน  ปงรังษี,นายสรุสิทธ์ิ มณีสุข 

12 กรกฎาคม 2562 นางสมศรี  พรมมิ 15 สิงหาคม 2562 นายศราวุฒิ  ปานแย้ม,นายจักรี  ทัดไทย 

15 กรกฎาคม 2562 นายประมินทร์  เพ่งพินิจ 16 สิงหาคม 2562 นายอนุชาติ  อินสด,นายสุชิน  คนดี 

18 กรกฎาคม 2562 นายสาโรจน์  ชาวแพรกน้อย 19 สิงหาคม 2562 นางสาวธัญลกัษณ์  ประดิษฐ์ทอง,นายภาคี  บุราคร 

19 กรกฎาคม 2562 นายนิรุจน์  อินเทพ 20 สิงหาคม 2562 นายนิคม  เนียมกลั่น,นายระวี  เอีย่มมาก 

22 กรกฎาคม 2562 นายธงชัย  ทรงกลิ่น 21 สิงหาคม 2562 นายประหยัด  เงินแจ้ง,นายสราวุธ  ภู่แขวงแสง 

23 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี  ปัญญาเทพ 22 สิงหาคม 2562 นายนันทพงษ์  กัลปนาไพร,นางสาววิไลรัตน์  โพธิ์รี 

24 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร  สุภาวิลัย 23 สิงหาคม 2562 นายชินเรศ  มณีขัติย์,นายนิรัญ  ปิน่เกต ุ

25 กรกฎาคม 2562 นายสุธี  สุกิจธรรมภาณ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระยุทธ  บุตรดา,นางสาวรัตนาภรณ์  เพ่งพินิจ 

26 กรกฎาคม 2562 นายธีรโชติ  คงพูล 27 สิงหาคม 2562 นางสาวสาวิตรี  ชูดอกไม้,นางสาวพิมกมล  ผึ้งวงศ์ 

30 กรกฎาคม 2562 นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ 28 สิงหาคม 2562 นายศราวุฒิ  สุดไทย,นายสมศักดิ์  จันทร์รอด 

31 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ  ภู่กัน 29 สิงหาคม 2562 นายฉลาด  อ่องรัก,นายพิษณุ  คมข า 

1 สิงหาคม 2562 นายก าไร  จันทร์พรม 30 สิงหาคม 2562 นายบุญเป็ง  รัตนะ,นายสมชาย  แช่มชื่น 

2 สิงหาคม 2562 นายสุรศักดิ์  ชัยพรรคพานิช 2 กันยายน 2562 นายมงคล  เวชสถล,นายศิวาวุฒิ  สอนเม่น 

5 สิงหาคม 2562 นายมนตรี  ใจแก้ว 3 กันยายน 2562 นายกมล  ทองศรี,นายสุวิทย์  นามวงศ์ 

6 สิงหาคม 2562 นายสราวุฒิ  ปัญยาง,นายจริะศกัดิ์  ยุทธศลิป์ 4 กันยายน 2562 นายรังสรรค์  ทุเรียน,นายรตันะ  พาขุนทด 

7 สิงหาคม 2562 นายภวูดล  ทรพัย์สิน,นายทรงกรต  วังล้อม 5 กันยายน 2562 นายธนสิทธ์ิ  บัวหอม,นายจเร  ธรรมเนียม 

6 สิงหาคม 2562 นายจ ารัส  นกเพ็ชร,นายเจริญพงษ์ สายสุทธ ิ 6 กันยายน 2562 นายวิบูรณ์  เชียงจันทร์,นายเจต  ถาวร 

 ใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อนักเรียน นักศึกษา และกับทางราชการอย่างสูงสุด  
 

สั่ง  ณ  วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายชูชาติ  พรามจร) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 


