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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่   37/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ความสุดยอดของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คนไทย 4.0 

Learning Innovation toward Thai 4.0 Sukhothaiwittayakom School”  
ประจ าปี 2560 

------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดงาน “ความสุดยอดของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิรูปการเรียนรู้ 
สู่คนไทย 4.0 Learning Innovation toward Thai 4.0 Sukhothaiwittayakom School” ประจ าปี 2560 เพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ รู้จักการใช้เวลาว่าง               
ให้เกิดประโยชน์ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสุ โขทัย
วิทยาคม โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18, 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสาธารณะถนนคนเดินเชิงสะพานพระร่วง 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ                
พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดงาน  “ความสุดยอดของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คนไทย 4.0 Learning 
Innovation toward Thai 4.0 Sukhothaiwittayakom School” ประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 18, 25 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสาธารณะถนนคนเดินเชิงสะพานพระร่วง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย  
     1) นายธีรศักดิ์   คงเจริญ ประธานกรรมการ 
     2) นายประยุทธ  ครุธแก้ว กรรมการ 
     3) นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมการ 
  4) นางอฑิภา  วรากรเจริญ กรรมการ 
     5) นายสถิตย์   ตรีกุย กรรมการ 
     6) นางนิตยา   พรามจร กรรมการ 
     7) นายวิรัตน์   ตันติกุล กรรมการ 
     8) นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
     9) นายพนม   พุฒลา กรรมการ 
     10) นางสุรางคนา  คุปตรัตน์ กรรมการ  
     11) นายบุญมี   มะริด กรรมการ 
     12) นายธงชัย   รักถึง กรรมการ 
     13) จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
     14) นายสุนัย   ศรีม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     15) นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     16) นายไชยรัตน์  พรกระแส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     17) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     18) นายสุนทร  สุคนธ์พานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดงาน “ความสุดยอดของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิรูปการเรียนรู้ 
สู่คนไทย 4.0 Learning Innovation toward Thai 4.0 Sukhothaiwittayakom School” ประจ าปี 2560  
ในวันเสาร์ที่ 18, 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสาธารณะถนนคนเดินเชิงสะพานพระร่วง ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมการประกอบด้วย 
  1) จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์  ประธานกรรมการ 
  2) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  3) นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  4) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  5) นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 

6) นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  7) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
  8) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  9) นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  10) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 

11) นายไชยรัตน์ พรกระแส  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  14) นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นายสุนทร  สุคนธ์พานิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   
              3.1 ฝ่ายจัดสถานที ่มีหน้าที่ จัดตกแต่งเวที ติดฉากบนเวที ดูแลรักษาความสะอาดดอกไม้ ต้นไม้ ประดับ
ตกแต่งบริเวณงานให้สวยงาม ติดตั้งและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จสิ้นงาน กรรมการประกอบด้วย  
  1) นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ  

2) นายไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมการ 
3) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
4) นายสนิท  น้อยคง   กรรมการ 
5) นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
6) นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
7) นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
8) นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
9) นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
10) นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการ 
11) นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
12) นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
13) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
14) นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
15) นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
16) นักการภารโรงจ านวน  20 คน  กรรมการ 
17) นายธงชัย  รักถึง   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ ์มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อมวลชน และภายในงาน (เวทีกลาง) 
  1) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  3) นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  4) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  5) นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  6) นักเรียนจ านวน 12 คน   กรรมการ 

 3.3 ฝ่ายแสงเสียง มีหน้าที่ ประสานงาน จัดหา ควบคุมดูแลระบบแสง - เสียง ที่ใช้ในงานทั้งหมด 
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  4) นายสุวรรณ  ศรีทรัพย์  กรรมการ 
  5) นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 

 3.4 ฝ่ายถ่ายภาพ และวีดีโอ  มีหน้าที่ บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอตลอดกิจกรรมและบริเวณเวทีกลาง 
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2) นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  3) นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  4) นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  5) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  6) นายจรัสพงษ์  เหมือนมี   กรรมการ 
  7) นายอภิสิทธิ์  ทองลา   กรรมการ 

 3.5 ฝ่ายดูแลกิจกรรม มีหน้าที่ จัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายไชยรัตน์  พรกระแส  ประธานกรรมการ 
  2) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 

3) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
  4) นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  5) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  6) นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 

7) นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  8) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
  9) นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  10) นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน กรรมการ
ประกอบด้วย   
  1) นางนิตยา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาววิภาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
  3) นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  4) นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม  กรรมการ 
  5) นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
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  6) นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  7) นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  8) นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ 
  9) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 

  10) นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดูแลการใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

กรรมการประกอบด้วย  
  1) นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  2) นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
  3) นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  4) นายไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่ จัดจราจรภายในบริเวณงาน ก าหนดจุดจอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายประยุทธ  ครุธแก้ว   ประธานกรรมการ 
  2) นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 
  3) นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  4) นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  5) นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  6) สารวัตรนักเรียน จ านวน 10 คน  กรรมการ 
  7) นายสฐาปนัท  จันทร์ดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 ฝ่ายควบคุมการจัดการแสดง มีหน้าที่ ควบคุมการจัดการแสดงของนักเรียนบนเวที กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1) นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 3.10 ฝ่ายจัดนิทรรศการ มีหน้าที ่จัดนิทรรศการ กิจกรรมของโรงเรียนรวมทั้งตัดสินผลการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
กรรมการประกอบด้วย 
  3.10.1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
  นายธีรพงษ์  เข็มคง   หวัหน้า 
  นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  รองหัวหน้า 
  1. จัดนิทรรศการฯ ผลงานวิชาการ 
   1) นางวันทนีย์  สุขเจริญ  หัวหน้า 
   2) นางจรัสศรี  เขาเหิน  ทีมงาน 
   3) นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง ทีมงาน 
   4) นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม ทีมงาน 
   5) นางนันท์นภัส  มากุล  ทีมงาน 
   6) นางนภาพร  โพธิ์เงิน  ทีมงาน 
   7) นางนวพงษ์  เรืองรุ่ง  ทีมงาน 
   8) นางสาวปูริดา  ตาใจ  ทีมงาน 
   9) นางสาวกรกมล ปาลาศ  ทีมงาน 
   10) นายพงศกร  ยืนยง  ทีมงาน 
   11) นักเรียนจ านวน 2 คน  ทีงาน 
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  2. การแสดงฉ่อย 
   1) นายธีรพงษ์  เข็มคง  หัวหน้า 
   2) นายวิทยา  อินอยู่  ทีมงาน 
   3) นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก ทีมงาน 
   4) นางสายรุ้ง  อยู่คร  ทีมงาน 
   5) นางฐิติมา  แสงจันทร์ ทีมงาน 
   6) นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ทีมงาน 
   7) นายจักรพันธ์  โพธิ์ดีงาม ทีมงาน 
   8) นายพงศกร  ยืนยง  ทีมงาน  
   9) นักเรียนจ านวน 15 คน  ทีมงาน 
  3.10.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
  นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  หัวหน้า 
  นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  รองหัวหน้า 
  นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  รองหัวหน้า 
  1. เวทีคนเก่งทางคณิตศาสตร ์
   1) นายโพยม  ศิริพงษ์  หัวหน้า 
   2) นายฐิตินันท์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   3) นายขวัญชัย  สุขมา  ทีมงาน 
   4) นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ ทีมงาน 
  2. กิจกรรมคณิตศาสตร ์
   1) นางวิไล  นิลทวี  หัวหน้า 
   2) นางอุษา  พุฒลา  ทีมงาน 
   3) นางสาวณัฐวรรร มั่นใจ  ทีมงาน 
   4) นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ ทีมงาน 
   5) นางสมใจ  พงษส์ิงห์ ทีมงาน 
   6) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ ทีมงาน 
   7) นางฐิตินันท์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   8) นักเรียนจ านวน 20 คน  ทีมงาน 
  3. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
   1) นางสุมาลี  หมากผิน หัวหน้า 
   2) นางลาวัณย์  ถาพันธุ์  ทีมงาน 
   3) นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง ทีมงาน 
   4) นางสาวกชกร  ชมภู  ทีมงาน 
  4. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
   1) นางอารีย์  สาเกกูล  หัวหน้า 
   2) นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ ทีมงาน 
   3) นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ ทีมงาน 
  5. คณิตศาสตร์กับ GSP 
   1) นางปกายดาว  ปานอยู่  หัวหน้า 
   2) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ทีมงาน 
   3) นายณัฐพล  มากจีน  ทีมงาน 
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  6. ลดเรียนเพิ่มรู้กับคณิตศาสตร ์
   1) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง หัวหน้า 
   2) นายประสงค์  ทิพย์ธานี ทีมงาน 
   3) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ ทีมงาน 
   4) นางสุมาลี  หมากผิน ทีมงาน 
   5) นางสมใจ  พงษ์สิงห์ ทีมงาน 
   6) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ทีมงาน 
   7) นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ  ทีมงาน 
   8) นายโพยม  ศิริพงษ์  ทีมงาน 
   9) นางลาวัณย์  ถาพันธุ์  ทีมงาน 
   10) นางสาวกชกร ชมพู  ทีมงาน 
   11) นายณัฐพล  มากจีน  ทีมงาน 
  7. คณิตศาสตร์กับความงาม 
   1) นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ หัวหน้า 
   2) นายประสงค์  ทิพย์ธานี ทีมงาน 
   3) นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต ทีมงาน 
  8. ร้านชมรมคณิตศาสตร ์
   1) นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้า 
   2) นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์ ทีมงาน 
   3) นางปกายดาว  ปานอยู่  ทีมงาน 
   4) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ทีมงาน 
   5) นายประสงค์  ทิพย์ธานี ทีมงาน 
   6) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ทีมงาน 
   7) นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ ทีมงาน 
  3.10.3 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
   นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  หัวหน้า 
  นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   รองหัวหน้า 
  นายณรรตธร คงเจริญ   รองหัวหน้า 
  1. การแสดง Science Show 
   1) นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ หัวหน้า 
   2) นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย  ทีมงาน 
   3) นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม ทีมงาน 
   4) นายณัชทัต  ลิมป์เศวต ทีมงาน 
   5) นางสาวสุพิชญา แตงทอง  ทีมงาน 
   6) นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร ทีมงาน 
   7) นางสาวสิบสองเมษา สามงานเขียว ทีมงาน 
   8) นางสาวนิภาพร เกิดช่าง  ทีมงาน 
   9) นักเรียนจ านวน 3 คน   ทีมงาน 
  2. โครงงานวิทยาศาสตร ์
   1) นางสมหมาย  เข็มคง  หัวหน้า 
   2) นายเสกสรร  เทียนทอง ทีมงาน 
   3) นางสาวนิโลต์บล ศรีสุโข  ทีมงาน 
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   4) นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์ ทีมงาน 
   5) นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
   6) นักเรียนจ านวน 7 คน   ทีมงาน 
  3. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
   1) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ หัวหน้า 
   2) นายณรรตธร  คงเจริญ  ทีมงาน 
   3) นางสาวจริยา  เฉยเม  ทีมงาน 
   4) นายเสน่ห์  เขียวแก้ว ทีมงาน 
   5) นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ ทีมงาน 
   6) นายสุนทร  สุคนธ์พานิช ทีมงาน 
   7) นางค ามี  ชัยรักษา  ทีมงาน 
   8) นางสาวสวรส  ปานเกิด  ทีมงาน 
   9) นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน์ ทีมงาน 
   10) นางอรชพร  ญาณสว่าง ทีมงาน 
   11) นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ ทีมงาน 
   12) นายสว่าง  จันทร์เจาะ ทีมงาน 
   13) นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ทีมงาน 
   14) นางกรนันท์  ค าหล้า  ทีมงาน 
   15) นายปฏิฬ  นาคทอง  ทีมงาน 
   16) นายสถิตย์  ตรีกุย  ทีมงาน 
   17) นาค ารณ  อินทร์พ่วง ทีมงาน 
   18) นางสาวกาญจนา มณีวัลย์  ทีมงาน 
   19) นางสมหมาย เข็มคง  ทีมงาน 
   20) นางสาววิมลมาศ ตันติกุล  ทีมงาน 
   21) นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ ทีมงาน 
   22) นายเสกสรร  เทียนทอง ทีมงาน 
   23) นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง  ทีมงาน 
   24) นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย  ทีมงาน 
   25) นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม ทีมงาน  
   26) นักเรียนจ านวน 10 คน  ทีมงาน 
  3.10.4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย  หัวหน้า 
 นางสุภาพ  น้อยจันทร์  รองหัวหน้า 
 นายวีรพล  ปานด า   รองหัวหน้า 
 1. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  1) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย หวัหน้า 
  2) นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ทีมงาน 
  3) นางเฉลิม  พรกระแส ทีมงาน 
  4) นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ ทีมงาน 
  5) นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ ทีมงาน 
  6) นางสาวมยุรี  อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ทีมงาน 
  7) นางภรณี  กังวาล  ทีมงาน 



8 
 

  8) นางสมปอง  ปานเมือง ทีมงาน 
  9) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง ทีมงาน 
  10) นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา ทีมงาน 
  11) นักเรียนจ านวน 5 คน  ทีมงาน 
 2. ดูแล แนะน านิทรรศการ 
  1) นางสุภาพ  น้อยจันทร์ หัวหน้า 
  2) นายวีรพล  ปานด า  ทีมงาน 
  3) นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา ทีมงาน 
  4) นายสาธิต  จันสิงขรณ์ ทีมงาน 
  5) นางสาวสุภาพร สีนวล  ทีมงาน 
 3. จัดเก็บนิทรรศการ และฉากละครประวัติศาสตร ์
  1) นายพนม  พุฒลา  หัวหน้า 
  2) นายสุเทพ  มาคง  ทีมงาน 
  3) นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น  ทีมงาน 
  4) นายสฐาปนัท  จันทร์ดิษฐ์ ทีมงาน 
  5) นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี ทีมงาน 
  6) นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด ทีมงาน 
 4. จัดการแสดงละครประวัติศาสตร์  
  1) นายสฐาปนัท  จันทร์ดิษฐ์ หัวหน้า 
  2) นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง ทีมงาน 
  3) นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา ทีมงาน 
  4) นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา ทีมงาน 
  5) นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด ทีมงาน 
  6) นักเรียนจ านวน 30 คน  ทีมงาน 

  3.10.5 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 
  นายบุญมี  มะริด   หัวหน้า 
  นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  รองหัวหน้า 
   1. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
    1) นายบุญมี  มะริด  หัวหน้า 
    2) นายไชยรัตน์  พรกระแส ทีมงาน 
    3) นายธงชัย  รักถึง  ทีมงาน 
    4) นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ทีมงาน 
    5) นายก าพล  สุนันทวนิช ทีมงาน 
    6) นายวีระศักดิ์  หมอกมืด ทีมงาน 
    7) นายสุเทพ  สิทธิโสภณ ทีมงาน 
    8) นายจรัส  สุริโย  ทีมงาน 
    9) นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์  ทีมงาน 
    10) นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน  ทีมงาน 
    11) นายดุลภัทร  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    12) นายโอฬาร  จอกทอง ทีมงาน 
    13) นายรณชัย  จินาเกตุ  ทีมงาน 
    14) นายธีร์ภัทร  จ าเนียร  ทีมงาน 
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    15) นายอรรถพล บาทบ ารุง ทีมงาน 
    16) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท ทีมงาน 
    17) นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง  ทีมงาน 
    18) นายกิตติภูมิ  สงวนทรัพย์ ทีมงาน 
    19) นายสมนึก  ชิณโสม  ทีมงาน 
    20) นายณัฐพล  ป้อมแก้ว ทีมงาน 
    21) นายวิชัย  อินอยู่  ทีมงาน 
    22) นางสาวฉลองขวัญ รักถึง  ทีมงาน 
   2. ประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับสมัครนักเรยีนห้องเรียนกีฬาระดับชั้น ม.1 
    1) นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน  หัวหน้า 
    2) นายดุลภัทร  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    3) นายรณชัย  จินาเกตุ  ทีมงาน 
    4) นายธีร์ภัทร  จ าเนียร  ทีมงาน 
    5) นายอรรถพล  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    6) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท ทีมงาน 
   3. สาธิตและจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล 
    1) นายจรัส  สุริโย  หัวหน้า 
    2) นายดุลภัทร  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    3) นายรณชัย  จินาเกตุ  ทีมงาน 
    4) นายธีร์ภัทร  จ าเนียร  ทีมงาน 
    5) นายอรรถพล  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    6) นายโอฬาร  จอกทอง ทีมงาน 
    7) นายสมนึก  ชิณโสม  ทีมงาน 
    8) นักเรียนจ านวน 20 คน  ทีมงาน 
   4. สาธิตและจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
    1) นายสุเทพ  สิทธิโสภณ หัวหน้า 
    2) นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน  ทีมงาน 
    3) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท ทีมงาน 
    4) นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง  ทีมงาน 
    5) นักเรียนจ านวน 20 คน  ทีมงาน 
   5. น าเสนอรายการบ่ายนี้มีค าตอบและรายการ The Dream File สนามสู่ฟัน 
    1) นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว หัวหน้า 
    2) นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน  ทีมงาน 
    3) นายดุลภัทร  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    4) นายรณชัย  จินาเกตุ  ทีมงาน 
    5) นายธีร์ภัทร  จ าเนียร  ทีมงาน 
    6) นายอรรถพล  บาทบ ารุง ทีมงาน 
    7) นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท ทีมงาน 
  3.10.6 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
  นางรัชนี  พุดซ้อน   หัวหน้า 
  นางชูจิต  พรหมราชแก้ว  รองหัวหน้า 
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   1. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    1) นายสนิท  น้อยคง  หัวหน้า 
    2) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ทีมงาน 
    3) นายศุภชัย  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
   2. กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
    1) นางรัชนี  พุดซ้อน  หัวหน้า 
    2) นางชูจิต  พรหมราชแก้ว ทีมงาน 
    3) นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล ทีมงาน 
    4) นายทวีพงศ์  รอดสิน  ทีมงาน 
    5) นายคุณากร  สุริยนต์  ทีมงาน 
    6) นางสาวนฤมล  ชื่นชูจิต  ทีมงาน 
    7) นักเรียนจ านวน 102 คน  ทีมงาน 
  3.10.7 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
   นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์  หัวหน้า 
   นางจรรยา ตรีกุย   รองหัวหน้า 
   นางวรี  ยงค์เจาะ  รองหัวหน้า 
   1. กิจกรรมบนเวท ี
    1) นายสุนัย  ศรีม่วง  หัวหน้า 
    2) นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น  ทีมงาน 
    3) นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  ทีมงาน 
    4) นางสาวพวงพลอย พรกระแส ทีมงาน 
    5) นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ ทีมงาน 
    6) นางปทุมพร  ชมชัย  ทีมงาน 
   2. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 
    1) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ หัวหน้า 
    2) นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม ทีมงาน 
    3) นางจรรยา  ตรีกุย  ทีมงาน 
    4) นางปทุมพร  ชมชัย  ทีมงาน 
    5) นางพัฒนา  รุ่งรดี  ทีมงาน 
    6) นางมณชนก  หนูแก้ว  ทีมงาน 
    7) นางวรี  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
    8) นายสุนัย  ศรีม่วง  ทีมงาน 
    9) นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ ทีมงาน 
    10) นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว ทีมงาน 
    11) นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น  ทีมงาน 
    12) นายลิขิต  สอนเทียน ทีมงาน 
    13) นางสุชาดา  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
    14) นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง  ทีมงาน 
    15) นางสาวดาราพร ซ้อนแดง ทีมงาน 
    16) นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ ทีมงาน  
    17) นางสาวพวงพลอย พรกระแส ทีมงาน 
    18) นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ทีมงาน 
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    19) นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  ทีมงาน 
    20) นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม ทีมงาน 
    21) นักเรียนจ านวน 17 คน  ทีมงาน 
  3.10.8 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  นายวิษณุ  อ้นบางเขน  หัวหน้า 

 นางชนกานต์ กฤติธัญกช  รองหัวหน้า 
 นางประเสริฐ อ้นบางเขน  รองหัวหน้า 

   1. การแสดงผลงานหุ่นยนต ์
    1) นายวิษณุ  อ้นบางเขน หัวหน้า 
    2) นายสมชาย  ดวงเนตร ทีมงาน 
    3) นักเรียนจ านวน 9  คน   ทีมงาน 
   2. การแสดงผลงานงานปั้น 
    1) นางนิตยา  พรามจร  หัวหน้า 
    2) นางสาววิภาศิริ ทากะถา  ทีมงาน 
    3) นักเรียนจ านวน 3 คน   ทีมงาน 
   3. การแสดงผลงานประดิษฐ์พวงกุญแจดอกทิวลิป 
    1) นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  หัวหน้า 
    2) นางแววดาว  อยู่สุข  ทีมงาน 
    3) นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม ทีมงาน 
    4) นักเรียนจ านวน 3 คน   ทีมงาน 
   4. การแสดงผลงานนิทรรศการ 
    1) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  หัวหน้า 
    2) นางชนกานต์  กฤติธัญกช ทีมงาน 
    3) นางอารยา  รักมหาคุณ ทีมงาน 
    4) นางอ าพร  เขียวแก้ว ทีมงาน 
    5) นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ทีมงาน 
    6) นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์  ทีมงาน 
    7) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ทีมงาน 
    8) นายวิรัตน์  ตันติกุล  ทีมงาน 
    9) นายจรัสพงษ์  เหมือนมี  ทีมงาน 
    10) นายอภิสิทธิ์  ทองลา  ทีมงาน  
   3.11 ฝ่ายพิธีกรบนเวที มีหน้าที่ เป็นพิธีกรในพิธีเปิด จัดหานักเรียนกล่าวต้อนรับทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสุนัย  ศรีม่วง   หัวหน้า 
  2) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ทีมงาน 
  3) นายลิขิต  สอนเทียน  ทีมงาน 
  4) นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
  3.12 ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ การรับสมัครนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 กรรมการประกอบด้วย 
   1) นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  หัวหน้า 
   2) นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล  ทีมงาน 
   3) นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  ทีมงาน 
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   4) นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูน   ทีมงาน 
   5) นายธีร์ภัทร  จ าเนียร   ทีมงาน 
  3.13 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สรุปประเมินผลการจัดงาน โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย  
 1) นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   หัวหน้า 

 2) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ทีมงาน 
 3) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงาน 
 4) นางอารีย์  สาเกกูล   ทีมงาน 
 5) นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม  ทีมงาน 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้  
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 

 (นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


