
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 ที ่19/๒๕66 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย (โครงกำรรณรงค์             
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองสุโขทัย) ประจ ำปี 2566 

................................................................................................... ....................... 

ด้วยอ ำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองสุโขทัย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ก ำหนดจัดงำนมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย (โครงกำรรณรงค์ป้องกัน และ 
แก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองสุโขทัยประจ ำปี 2566 ) ระหว่ำงวันที่ 18- 22  มกรำคม 2566 
ณ ลำนอเนกประสงค์ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE  
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  กำรจัดบูธกำรแสดง/จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE  
กำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีเมืองสุโขทัย กิจกรรมลำนวัฒนธรรม และตลำดโบรำณ  ย้อนยุคเป็นต้น   

เพ่ือให้กำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.๒๕๔๗ วำ่ด้วยกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ แต่งตั้งบุคลำกร  
เพ่ือรับผิดชอบกำรจัดงำนมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย (โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองสุโขทัย) ประจ ำปี 2566  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.  นำยมนตรี   คงเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ รองประธำนกรรมกำร 

    ๓.  นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ  รองประธำนกรรมกำร  
4.  นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร 

  5.  นำงสำวกำญจนำ   มณีวัลย์  กรรมกำร 
            6.  นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง กรรมกำร 
  7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี  กรรมกำร 
  8.  นำงดวงพร   มำกล้ ำ  กรรมกำร 
  9.  นำงสมใจ   พงษ์สิงห ์ กรรมกำร 
  10. นำยเสกสรร    เทียนทอง กรรมกำร 
  11. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม กรรมกำร 

12. นำยเชษฐำ    กันนำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำยสมชำย   ดวงเนตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  14. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           15. นำงสำวสุภำพร  สีนวล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

 



 
 

มีหน้ำที่ 
1. อ ำนวยกำรและวำงแผน ก ำหนดรูปแบบกำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. ควบคุมก ำกับดูแลติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยให้เรียบร้อย 
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนแก่คณะท ำงำนแต่ละฝ่ำย 
4. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่อำจจะเกิดข้ึน 

2. ฝ่ำยจัดบูธแสดงผลงำนและจ ำหน่ำยสินค้ำชมรม TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 
  1. นำยณัฐพงศ ์  บุญจันทร์ ประธำนกรรมกำร 

2. นำงรัชนี  พุดซ้อน  กรรมกำร 
3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี  กรรมกำร 
4. นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง  กรรมกำร 
5. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย กรรมกำร 
6. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
7. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมกำร 
8. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
9. นำงสำวดำรำพร     ซ้อนแดง  กรรมกำร 
10. นำงสำววิจิตรำ สุริย์วงศ์  กรรมกำร 
11. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  กรรมกำร 
12. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   กรรมกำร 
13. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
14. นำงสำวชนิดำ อินผ่อง   กรรมกำร 
15. นำงสำวจุฑำทิพย์ ค ำสุด    กรรมกำร 
16. นำยสำยธำร  ยอดเกลี้ยง   กรรมกำร 
17. นำยปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล   กรรมกำร 
18. นำยศุภรัฐ  จัตวำ    กรรมกำร 
19. นำยพงศกร  ป้อมแก้ว   กรรมกำร 
20. นำงสำวน้ ำฝน แดงอ่อง  กรรมกำร 
21. นำงสำววันทนีย์ ทัศนำ  กรรมกำร 
22. นำยวัทน์สิริ  ด้วงบำง  กรรมกำร 
23. นำงสำวนิภำพร กำวีระ   กรรมกำร 
24. นำยอดิศร  แพรเนียม  กรรมกำร 
25. นักเรียนประจ ำบูธ  50 คน 
26. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           27. นำงสำวสุภำพร สีนวล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ออกแบบจัดบูธแสดงผลงำน และจ ำหน่ำยสินค้ำของชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน
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3. ฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีกลำง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 
1. นำงรัชน ี    พุดซ้อน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสำยธำร   ยอดเกลี้ยง   กรรมกำร 
3. นำยศุภรัฐ    จัตวำ    กรรมกำร 
4. นักเรียนร่วมกิจกรรม  50 คน  
5. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      6. นำงสำวสุภำพร   สีนวล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ น ำกำรแสดงของนักเรียนสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในบูธของโรงเรียน                      

ในวันที่ 18 - 22 มกรำคม 2566 และน ำชุดกำรแสดงโชว์บนเวทีในเวลำวันที่ 20 มกรำคม2566  

4. ฝ่ำยจัดกำรประกวด TO  BE  IDOOL  ประกอบด้วย 
1. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำนนท์   ผ่องฉวี  กรรมกำร 
3. นำยพงศกร   ป้อมแก้ว   กรรมกำร 
2. นำงสำวสุภำพร   สีนวล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ก ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ำประกวด โดยประสำนเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องร่วมกำรประกวด 
พร้อมกับจัดท ำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

5. ฝ่ำยจัดรูปขบวนแห่ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
1. นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำนนท์   ผ่องฉวี  กรรมกำร 
3. นำยพงศกร   ป้อมแก้ว   กรรมกำร 
4. นำยภูวนนท์    ปิ่นแก้ว  กรรมกำร 
7. นำยจักรพันธ์   ชีวะวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสุภำพร   สีนวล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่จัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมขบวนแห่ TO BE NUMBER ONE  ในวันที่ 18 มกรำคม 2566  
จ ำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลำ 15.00 – 19.00น. 
   

        6. ฝ่ำยบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
  1.  นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยปฏิฬ      นำคทอง  กรรมกำร 
  3.  นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน  กรรมกำร 
  4.  นำงสำวสิรินุช     เข็มคง  กรรมกำร 
  5.  นำยปิยวัจน์       พันธุ์วโรบล กรรมกำร 
  6.  นำยวัทน์สิริ    ด้วงบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่บันทึกภำพกิจกรรม จัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมขบวนแห่ TO BE NUMBER ONE  

 ในวันที่ 18 -22 มกรำคม 2566 เวลำ 15.00 – 21.00 น. 
 
 



 
 

 
           7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและวัสดุ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวจุฑำทิพย์      ค ำสุด   กรรมกำร 
  3. นำงสำวน้ ำฝน   แดงอ่อง   กรรมกำร 
  4. นำงสำวชนิดำ   อินผ่อง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     5. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                      

มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมโครงกำร               
และตำมระเบียบแนวปฏิบัติ 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถโดยสำมำรถพิจำรณำแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำฝ่ำยของตนเองได้ตำมควำมเหมำะสมหำกมีปัญหำหรืออุปสรรคให้รำยงำน นำยอ ำเภอเมืองสุโขทัย ทรำบทันที 

ทั้งนี้  ต้ังแตบ่ัดนี ้เป็นต้นไป 

 

สั่ง   ณ   วันที่ 11 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2566 

 

 
(นำยมนตรี   คงเจริญ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


