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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่ 266/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพี่ติวน้องตามโครงการพัฒนานักเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมพี่ติวน้อง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้แสดงศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดยถ่ายทอดองค์ความรู้  ทักษะ 
และประสบการณ์ สู่นักเรียนรุ่นน้อง ซึ่งเกิดกระบวนการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนรุ่นพ่ี
และนักเรียนรุ่นน้อง ในระหว่างวันที่ 22−31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารรามค าแหง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินการงานอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   
 อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 39 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่สั่งการอ านวยการทั่วไป ให้ค าปรึกษาและอ านวยการความสะดวก   
ในการด าเนินงานเพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวินิจฉัยตัดสิน 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนระหว่างการจัดกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
 1. นางอฑิภา วรากรเจริญ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมการ 
 3. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย กรรมการ 
 4. นายปราช เชื้อประดิษฐ์ กรรมการ 
 5. นางชนกานต์ กฤติธัญกช กรรมการ 
 6. นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
 7. นายเสกสรร เทียนทอง กรรมการ 
 8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี กรรมการ 
 9. นางดวงพร มากล้ า กรรมการ 
 10. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ กรรมการ 
 11. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม กรรมการ 
 12. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการ 
 13. นางทวีรัตน์           เหรียญทอง กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และติดตาม  
ประเมินผลผลการด าเนินให้เป็นไปตามความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย  
 1. นางทวีรัตน์         เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
 2. นางรัชดา           ศิริศรีลดามาศ กรรมการ 
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 3. นางอารีย์           สาเกกูล  กรรมการ 
 4. นางอุษา             พุฒลา  กรรมการ 
 5. นางวิไล            นิลทวี  กรรมการ 
 6. นางสมใจ          พงษ์สิงห์  กรรมการ 
 7. นางสาวปั้นหยา   สุขโรจน์บัณฑิตย์ กรรมการ 
 8. นางปกายดาว     ปานอยู่  กรรมการ 
 9. นายยุทธ์สพร         รักสิงห์  กรรมการ 
 10. นางสาวณัฐวรรณ    มั่นใจ  กรรมการ 
 11. นางลาวัลย์           ถาพันธุ์  กรรมการ 
 12. นางสาวสุภาพร      นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการ 
 13. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง  กรรมการ 
 14. นายอนิรุทธ์       พุ่มอ่อน  กรรมการ 
 15. นางวาริน           สอนง่ายดี  กรรมการ 
 16. นางดวงพร           มากล้ า  กรรมการ 
 17. นางอ าพร     รักสิงห์  กรรมการ 
 18. นางสาวยุวลี         เที่ยงทุ่ง  กรรมการ 
 19. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง  กรรมการ 
 20. นางสุมาลี            หมากผิน  กรรมการและเลขานุการ  
 3. กรรมการเจ้าหน้าที่ 

3.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักเรียน มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และจัดท าบัญชีรายชื่อลงทะเบียน กรรมการประกอบด้วย 

1. นางสุมาลี           หมากผิน ประธานกรรมการ 
2. นางสมใจ          พงษ์สิงห์ กรรมการ 
3. นางสาวณัฐวรรณ    มั่นใจ  กรรมการ 
4. นางวาริน           สอนง่ายดี กรรมการ 

  5. นางสาวยุวลี          เที่ยงทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ  
    3.2 ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย                   
   1. นายฐิตินันท์        เหรียญทอง ประธานกรรมการ 
   2. นายยุทธ์สพร         รักสิงห์  กรรมการ  
   3. นายอนิรุทธ์       พุ่มอ่อน  กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         4. นายชูชาต ิ       บัวป้อม      กรรมการและเลขานุการ 

3.3 ฝ่ายกรรมการกลาง  มีหน้าที่ จัดท าตารางติว เตรียมเอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในติว 
และประสานฝ่ายอัดส าเนา เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการติวของนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 

   1. นางทวีรัตน์         เหรียญทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสุมาลี           หมากผิน กรรมการ 
3. นางลาวัลย์           ถาพันธุ์  กรรมการ 
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  4. นายยุทธ์สพร         รักสิงห์  กรรมการ 
  5. นางสาวอนุธิดา       แก้วสีม่วง กรรมการและเลขานุการ 

3.4 ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที ่จัดท าเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ ประสานฝ่ายการเงิน และจัดเตรียม 
เอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน  กรรมการประกอบด้วย 

1. นางสมใจ          พงษ์สิงห์ ประธานกรรมการ 
2. นางรัชดา           ศิริศรีลดามาศ กรรมการ 
3. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง กรรมการ 

  4. นางปกายดาว   ปานอยู่  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5  ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประเมินผลโครงการ โดยสังเกต 
ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดท ารูปเล่ม และเกียรติบัตร กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวอนุธิดา      แก้วสีม่วง     ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวยุวลี         เที่ยงทุ่ง    กรรมการ 
  3. นางอ าพร               รักสิงห ์  กรรมการ 
  4. นางวาริน           สอนง่ายดี         กรรมการ 
          5. นางดวงพร           มากล้ า  กรรมการและเลขานุการ 

           ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและความ 
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

  สั่ง ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


