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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่๒๑๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมกำรเล่นกีฬำบริดจ์  ณ อำคำรเกียรติยศ ๑๐๙ ปี 

................................................................................................  
 
 ตามท่ี กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดโครงส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมการเล่นกีฬาบริดจ์  วันที่ ๓,๑๐ และ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ อาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมอบรมการเล่นกีฬาบริดจ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่  ก ากับ ติดตาม สั่งการ อ านวยการทั่วไป และประสานงานให้
การด าเนินการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอฑิภา    วรากรเจริญ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 ๔. นายสุนัย      ศรีม่วง    กรรมการ 
 ๕. นางจิดาภา    พรามจร   กรรมการ 
 ๖. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
 ๗. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม   กรรมการ 
 ๘. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
 ๙. นางเพลินจิตร  ช านาญผา   กรรมการ 
 ๑๐.นายเสกสรร  เทียนทอง   กรรมการ 
 ๑๑.นางวิไล  นิลทวี    กรรมการ 
 ๑๒.นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ด าเนินการจัดโครงส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมอบรมการเล่นกีฬาบริดจ์          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

๑. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 

 



๒ 
 

 
 

๓. นางปกายดาว   ปานอยู่   กรรมการ 
๔. นายยุทธ์สพร   รักสิงห์   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ   กรรมการ 
๖. นางสุมาลี   หมากผิน  กรรมการ 
๗. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
๘. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  กรรมการ 
๙. นางอ าพร            รักสิงห์   กรรมการ 
๑๐.นางสาวยุวลี        เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
๑๑.นางสกุลทิพย์   ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
๑๒.นายราชันย ์   ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
๑๓.นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
๑๔.นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 
๑๕.นายอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นางรัชดา   ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่   
 ๓.๑  ฝ่ำยประสำนงำน  มีหน้าที่  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร กรรมการประกอบด้วย  
  ๑. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ   

๒. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
๓. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 

  ๔. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒  ฝ่ำยติดต่อประสำนงำนสถำนที่จัดอบรม  มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานโรงเรียน 

เรื่องสถานท่ีจัดอบรม  และจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับผู้เข้ารับการอบรม กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  ๓. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  ๔. นายรังสิมันต์  ด่านพัฒนานุรักษ์  กรรมการ 
  ๕. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ ฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้าที ่จัดเอกสารลงทะเบียน รายชื่อครู - บุคลากร นักเรียน  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสภุาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
   ๓. นางอ าพร           รักสิงห์   กรรมการ 
    ๔. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
    ๕. นายรังสิมันต์  ด่านพัฒนานุรักษ ์ กรรมการ 
    ๖. นางสาวดริยาพร จิตรรักษา  กรรมการ 
    ๗. นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
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๓.๔ ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนินการจัดการอบรมให้เป็นไปตามก าหนดการ กรรมการ
ประกอบด้วย 

 ๑. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๓. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ  

๓.๕ ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม กรรมการ 
ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  ด่านพัฒนานุรักษ์  กรรมการ   
  ๓. นางสาวดริยาพร จิตรรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖ ฝ่ำยโสตและทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ประกอบการ
บรรยายให้พร้อมใช้งาน กรรมการประกอบด้วย  

     ๑. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  ๓. นายรังสิมันต์  ด่านพัฒนานุรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗ ฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้าที่ จัดอาหารว่าง น้ าดื่ม อาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

และวิทยากร กรรมการประกอบด้วย  
  ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  ๓. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ   
  ๕. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและเลขานุการ  
๓.๘ ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้เกิดความเรียบร้อย 

ถูกต้องตามระเบียบ กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  ประธานกรรมการ 
๒. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
๔. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
๕. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๙ ฝ่ำยปฐมพยำบำล มีหน้าที่ เตรียมยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลที่จ าเป็น และดูแล ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เมื่อผู้เข้ารับการอบรม มีอาการเจ็บป่วย คณะกรรมการประกอบด้วย                 

  ๑. นางสาวจริยา  เฉยเม   ประธานกรรมการ 
๒. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
๔. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
๕. นางสาวดริยาพร จิตรรักษา  กรรมการ 
๖. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 



๔ 
 

 
 

๓.๑๐ ฝ่ำยประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ จัดท าเกียรติบัตร จัดท าแบบ 
ประเมินความพึงพอใจรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ จัดท ารูปเล่มรายงานและสรุปค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีใช้ในการด าเนินงาน กรรมการประกอบด้วย 

    ๑. นางสุมาลี  หมากผิน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ   
   ๓. นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
   ๔. นางสาวดริยาพร จิตรรักษา  กรรมการ 

   ๕. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                     (นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 


