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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่    29/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 67  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------ 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 11 – 13 กุมภำพันธ์ 2561             
ณ จังหวัดนนทบุรี 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบังเกิดผลดี อำศัยอ ำนำจตำมควำม               
ในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27                             
แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบน ำนักเรียน 
เข้ำรว่มแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ในวันที่ 11 – 13 กุมภำพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ 
และประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 
  3. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
  4. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  5. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  6. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้ำที่  ประสำนงำนครู และนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมกำร 
  3. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  4. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       3.1 ฝ่ำยควบคุมนักเรียน มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ฝึกซ้อมนักเรียน เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ 

ทำงวิชำกำรตำมรำยกำรแข่งขัน กรรมกำรประกอบด้วย 
  3.1.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 

ม.1-ม.3 
1. เด็กชำยกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ 
 

1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง 
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ที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 

ม.4-ม.6 
1. นำยณฐชนม์  อินทพิบูลย์ 
 

1. นำงสำวสุภำพร นิรันดรร์ัตนกิจ 

 

 3.1.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำ(มวย) 

ม.4-ม.6 
1. นำยกรรณรัตน์  กลิ่นขจร 
2. นำงสำววรรณำ  วงศ์วัช 
3. นำงสำวอริศรำ  เกตุพันธ์ 
4. นำงสำวนำรีรัตน์  เพ้ิงจันทร์ 
5. นำยเกียรติพงษ์  อภิรัตน์ 
6. นำงสำวลลิตำ  ข ำอ่ิม 
7. นำงสำวสุวรรณำ  ชังทัด 
8. นำงสำวอำทิตยำ  แม้นอินทร์ 
9. นำยเกียรติศักดิ์  พรมกลิ้ง 
10. นำยเขมรัตน์  พยม 

1. นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด
2. นำยรณชัย  จินำเกตุ 
3. น.ส.นิพพิชฌำน์  นำคทรัพย ์
  

 

 3.1.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 

1 
กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นำยกรกิตติ  สัมมำ 
2. นำยกิตติภูมิ  เพ็งยิ้ม 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี 

2 
กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์ 
2. เด็กชำยศุภกิตต์  เกตุตะมะ 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี 

3 
กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

1. นำยญำณธร  เขียวแก้ว 
2. นำยสุทธิรักษ์  โชติมน 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี 

   

3.2 ฝ่ำยจัดรถรับ – ส่ง  มีหน้ำที่  จัดบริกำรรถรับ – ส่งให้กับนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้ำแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรฯ และตรวจสภำพรถก่อนและหลังออกเดินทำงทุกครั้ง กรรมกำรประกอบด้วย 

  1. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยวันชัย  ทองอนันต์  กรรมกำร 
  3. นำยยอด  สอนโต   กรรมกำร 
  4. นำยวีระศักดิ์  ปำนทอง  กรรมกำร 
  5. นำยปกรณ์ยศ  บูรณะศักดิ์  กรรมกำร 
  6. นำยโนร ี หมีด ำ   กรรมกำร 
  7. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.3  ฝ่ำยสวัสดิกำรและกำรเงิน  มีหน้ำที่ จัดที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมนักเรียน 
ที่เข้ำแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรฯ  กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงจรรยำ  ตรีกุย   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
   3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.4  ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่  สรุปประเมินผลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรฯ โดยสรุปเป็น
รูปเล่ม และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรประกอบด้วย  
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 

3. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  5  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 

 

 

 
(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 

 


