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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่ 215/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

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

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ด ี
ในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงมีค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ก ากับ ติดตาม สั่งการ อ านวยการทั่วไป และประสานงาน 
ให้การด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  ๓. นายเฉลิมพล   ทองจุ้ย   กรรมการ 
  ๔. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมการ 
  ๕. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  ๖. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
  ๗. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๘. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  ๙. นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
  ๑๑. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  ๑๒. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  ๑๓. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๔. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
กรรมการประกอบด้วย   
  ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายฐิตินันท์        เหรียญทอง  กรรมการ 
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  ๓. นางอารีย์           สาเกกูล   กรรมการ 
  ๔. นางสมใจ          พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  ๕. นางอุษา             พุฒลา   กรรมการ 
  ๖. นางรัชดา           ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  ๗. นางวิไล            นิลทวี   กรรมการ 
  ๘. นางสุมาลี           หมากผิน  กรรมการ 
  ๙. นางสาวปั้นหยา   สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 
  ๑๐. นางลาวัลย์           ถาพันธุ์   กรรมการ 
  ๑๑. นางวาริน           สอนง่ายดี  กรรมการ 
  ๑๒. นางดวงพร           มากล้ า   กรรมการ 
  ๑๓. นางปกายดาว     ปานอยู่   กรรมการ 
  ๑๔. นายยุทธ์สพร         รักสิงห์   กรรมการ 
  ๑๕. นางอ าพร     รักสิงห์   กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวสุภาพร      นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  ๑๗. นายอนิรุทธ์       พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวยุวล ี        เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
  20. นางสาวณัฐวรรณ    มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒1. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 

๓.๑ ฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที ่ติดต่อประสานงานกับวิทยากร กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสุมาลี           หมากผิน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ    กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาพร      นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 

  ๕. นางสาวยุวลี          เที่ยงทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ  
    ๓.๒ ฝ่ายติดต่อประสานงานสถานทีจ่ัดอบรม มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน  
เรื่อง สถานที่จัดอบรม และจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม กรรมการประกอบด้วย                   
   ๑. นายฐิตินันท์        เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธ์สพร         รักสิงห์   กรรมการ  
   ๓. นายอนิรุทธ์       พุ่มอ่อน   กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         ๔. นายชูชาต ิ       บัวป้อม       กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ ฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าที่ จัดเอกสารลงทะเบียน รายชื่อครู – บุคลากร และนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุวลี         เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
๓. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔. ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประสานฝ่ายการเงิน และ 
จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสมใจ          พงษ์สิงห์  ประธานกรรมการ 
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๒. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
๓. นางวาริน           สอนง่ายดี  กรรมการ 
๔. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๕ ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่ จัดอาหารว่าง น้ าดื่ม อาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและ
วิทยากร กรรมการประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
   ๓. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
   ๔. นางอ าพร  รกัสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖ ฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์
ประกอบการบรรยายให้พร้อมใช้งาน กรรมการประกอบด้วย 
   ๑. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด       กรรมการ 
   3. นายอนิรุทธ์       พุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๗ ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที ่บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดการอบรม กรรมการประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวสุภาพร      นิรันดร์รัตนกิจ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
   ๓. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘  ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มีหน้าที่ จัดท าเกียรติบัตร จัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ จัดท ารูปเล่มรายงาน และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  ๓. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง      กรรมการ 
  ๔. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เต็มความสามารถ เพ่ือบังเกดิผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
            สั่ง ณ วันที่  ๑7  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 
                                     (นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง   

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 


