
 
ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่  111/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจดักจิกรรมปรับสภำพวชิำกำร ม.1  

นกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยำศำสตร์–คณิตศำสตร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562 
---------------------------------------------- 

ด้วยกลุ่มงำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์–คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ได้ก ำหนดให้มีกิจกรรมปรับสภำพวิชำกำร ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์–
คณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 โดยจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/๑ และ 1/2  
ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 พฤษภำคม ๒๕๖2 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม โดยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดงำนวิชำกำรกับนักเรียน  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรฐำน ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงมีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมปรับสภำพวิชำกำร ม.1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์–คณิตศำสตร์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  เป็นที่ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ปัญหำ ให้ค ำแนะน ำ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ และวินิจฉัยสั่งกำรให้งำนส ำเร็จไปด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำยสมพร   สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 

  3. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
  4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  5. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      6. นำยฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  มีหน้ำที่ จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ปัญหำต่ำงๆ  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  กรรมกำรประกอบด้วย 

 1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวจริยำ  เฉยเม    กรรมกำร 
 ๔. นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร    
   5. นำงสำวยุวลี เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
 6. นำยฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำยอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที่  
             3.1 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์นักเรียน มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้นักเรียนเขียนลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อนักเรียน 
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนและจัดท ำบัญชีรำยชื่อและแยกกลุ่มนักเรียน กรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร     
       2. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
       3. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
       4. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมกำร  
 3.2 ฝำ่ยควบคุมนกัเรยีน มีหน้ำที ่ดูแลนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กรรมกำร 

ประกอบด้วย 
๑. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 

       ๒. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
      3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
 4. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
 5. นำยรำชัน  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
      6. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำร 
 7. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
      8. นำงอ ำพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
       9. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมกำร  
 10. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
       11. นำงสำวยุวล ี เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
       12. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   กรรมกำร 
       13. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             3.3 ฝำ่ยปฏบิตัิกำรสอน มีหน้ำที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน  

และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30-15.00 น. 
กรรมกำรประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       ๑. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
      2. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
 3. นำยรำชัน  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
      4. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   กรรมกำร 
 5. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำร 
 6. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
      7. นำงอ ำพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
      8. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
      9. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
 10. Mr.Fomenky Denis Nzigang  กรรมกำร 
      11. Mr.Ilor Rene  Motale  กรรมกำร 
 1๒. นำยอนิรุทธ์     พุ่มอ่อน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 3.4 ฝำ่ยกำรเงิน มีหน้ำที่ จัดท ำบัญชีลงลำยมือชื่อปฏิบัติรำชกำรให้กับครู บัญชีรำยชื่อ
นักเรียน และประสำนฝ่ำยกำรเงินจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรเบิกจ่ำยเงิน กรรมประกอบด้วย 

๑. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
      ๒. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
            3.5 ฝำ่ยสวสัดกิำร มีหน้ำที่ จัดอำหำรว่ำง น้ ำดื่ม อำหำรกลำงวัน ให้กับนักเรียนและครู  

กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
   4. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
   5. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.6 ฝำ่ยประเมนิผล  มีหน้ำที่ ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินโครงกำร  
กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
   3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
   4. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร  

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม 
และควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

สั่ง ณ วันที่  23  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


