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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่  138  /๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

…………………………………………………………………… 
         เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ปวงชนชำวไทยพร้อมใจกันจัดงำน “วันแม่แห่งชำติ”     
ขึ้นเพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  พระผู้ทรงคุณูปกำรแก่พสกนิกรชำวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเป็นกำร  
ระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ โดยให้ลูกได้แสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อ แม่ผู้ให้ก ำเนิด 
 

                 โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำน “วันแม่แห่งชำติ”  จึงได้ก ำหนด 
จัดงำนขึ้นในวันที่  ๑๑  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้ข้ำกำรรำชครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนได้
ส ำนึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำ สิริกิติพ์ระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9 อันหำที่สุดมิได้  
และแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้ก ำเนิด 
 

        เพ่ือให้กำรจัดงำนในครั้งนี้เป็นไปอย่ำงสมพระเกียรติ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  จัดงำนวันแม่แห่งชำติประจ ำปี ๒๕๖๐  
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑. นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร  
   ๒. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ            รองประธำนกรรมกำร  
   ๔. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
   ๕. นำงนิตยำ  พรำมจร   กรรมกำร 
   ๖. นำยสถิตย์  ตรีกุย   กรรมกำร 
   7. นำงสุรำงคณำ คุปตรัตน์  กรรมกำร 
   8. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมกำร 
  9. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
  ๑0. นำยไชยรัตน์ พรกระแส  กรรมกำร 
  11. นำงจิรำภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมกำร 
  12. นำยสุนทร  สุคนธพำนิช  กรรมกำร 
  13. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
  14. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
  ๑5. นำยประยุทธ ครุธแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑6. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑7. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  18. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

/มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ… 



 ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมวันแม่ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงาน  ประกอบด้วย   
   ๑. นำยประยุทธ  ครุธแก้ว   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
 5. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
 6. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมกำร 
 7. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   กรรมกำร 
 8. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
 9. นำงมณชนก  หนูแก้ว   กรรมกำร  
10.นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
11.นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  12.นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  13.นำงวิไล  นิลทวี   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  

 

         ๓. คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น  ประกอบด้วย 

๑.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้ำ 
๒.  นำยวิรัตน์             ตันติกุล   ทีมงำน 

 ๓.  นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
 ๔.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
 ๕.  นำงทวีรัตน ์  เหรียญทอง  ทีมงำน 

๖.  นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
                     7.  นำงมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 

8.  นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน  
9.  นำยอมรพันธ์  อุตสำหกิจ  ทีมงำน 

         10. นำงสำวสุภำพร สีนวล    ทีมงำน 
         11. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 

                   ๑2. ครูประจ ำตัวนักเรียนทุกท่ำน   ทีมงำน 
มีหน้าที่  ด ำเนินกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นประจ ำปี ๒๕๖๐  ห้องเรียนละ  ๒  คน  เข้ำร่วมกิจกรรมวันแม่

ของโรงเรียนในวันที่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 
 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย   
  ๑.  นำยสุนัย  ศรีม่วง   หัวหน้ำ  

๒.  นำยโพยม  ศิริพงษ์   ทีมงำน 
  ๓.  นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
  ๔.  นำยลิฃิต  สอนเทียน  ทีมงำน 

๕.  นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ทีมงำน  
 / มีหน้าที่ ๑. ก ำหนดกำร… 



 ๓ 

   มีหน้าที ่๑. ก ำหนดกำรประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชำติ ณ เวทีศักยภำพนักเรียน 
              ๒. เตรียมค ำกล่ำวถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9  

  ๓. ก ำหนดพิธีกำรประกอบพิธีเทิดพระคุณแม่  ณ  หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์   
 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
  ๑. นำยธงชัย   รักถึง  หัวหน้ำ 
  ๒. นำยบุญมี   มะริด  ทีมงำน 
  ๓. นำงภรณี   กังวำล  ทีมงำน 
  ๔. นำงสมปอง   ปำนเมอืง ทีมงำน 

๕. นำงสำวอนงค์นำฏ    ปำนด้วง  ทีมงำน 
๖. นำงสำวดำรำพร      ซ้อนแดง ทีมงำน 
7. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ  ทีมงำน 
8. นำยสนิท   น้อยคง  ทีมงำน 

          9. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง  ทีมงำน 
         10. นำยศุภชัย   ยงค์เจำะ ทีมงำน 

        11. นำงแววดำว   อยู่สุข  ทีมงำน                   
        12. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย  ทีมงำน 

                  13. นักกำรภำรโรง               ทีมจัดสถำนที่และท ำควำมสะอำด  
มีหน้าที ่๑.  ท ำควำมสะอำดผูกผ้ำประดับตกแต่งเวทีศักยภำพนักเรียนและหอประชุม 

ศรีจุฬำลักษณ์  ให้สวยงำม 
   ๒.  จัดโต๊ะหมู่บูชำประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถใน
รัชกำลที่ 9  หน้ำโรงเรียน  ทีเ่วทีศักยภำพนักเรียนและหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  
   ๓.  จัดโต๊ะส ำหรับลงนำมถวำยพระพร เวทีศักยภำพนักเรียนและหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์   
   ๔.  จัดเก้ำอ้ีส ำหรับผู้ปกครอง  จ ำนวน ๑๕๐ ตัว และปูเสื่อส ำหรับนักเรียนนั่งคู่กับผู้ปกครอง
หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  
   ๕.  ติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9    
หน้ำโรงเรียนพร้อมโต๊ะเครื่องสักกำระและเขียนข้อควำมว่ำ  “ ทีฆำยุกำ  โหตุ  มหำรำชินี” 
   ๖.  เขียนข้อควำมประดับเวทีศักยภำพนักเรียนว่ำ  “ ทีฆำยุกำ  โหตุ  มหำรำชินี” 
    ๗.  ติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ณ หอประชุม      
ศรีจุฬำลักษณ์  พร้อมเขียนข้อควำมประดับเวทีว่ำ “ ทีฆำยุกำ  โหตุ  มหำรำชินี” 
    ๘.  จัดประดับธงชำติไทยคู่กับธงพระอักษรพระปรมำภิไธย  “สก”  พร้อมประดับไฟระหว่ำง
วันที่ ๑-๓๑  สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 

 ๖.  คณะกรรมการแสงเสียง  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยพนม  พุฒลำ   หัวหน้ำ 
  ๒.  นำยธงชัย  รักถึง   ทีมงำน 
  ๒.  นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  ทีมงำน 
  ๔.  นำยสมชำย  อินอยู่    ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง  ณ  เวทีศักยภำพนักเรียนและหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์               
   ๒.  ประดับไฟแท่นประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์ และบริเวณหน้ำโรงเรียน 

/๗.  คณะกรรมการวงโยธวาทิต...   
 
 



 ๔ 

๗.  คณะกรรมการวงโยธวาทิต  ดนตรีไทย และจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
  ๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว  ทีมงำน 
  ๓. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
  ๔. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   ทีมงำน 
  ๕. นำยคุณำกร  สุริยนต์   ทีมงำน 
  6. นำงสำวศุภนัดดำ       ค ำลือมี   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่  ๑.  จัดชุดร ำถวำยพระพรหรือชุดกำรแสดงเทิดพระเกียรติ วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐   
เวลำ  ๐๘.๐๐ น.  ณ  เวทีศักยภำพนักเรียน และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ตำมล ำดับ 
    ๒.  จัดชุดร ำถวำยพระพรหรือชุดกำรแสดงเทิดพระเกียรติ วันที่  ๑๒  สิงหำคม ๒๕๖๐  
เวลำ  ๑๘.๓๐ น.  ณ  เวทีหนำ้ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย       
    ๓.  จัดวงโยธวำทิตบรรเลงในวันที่ ๑๑ สิงหำคม  ๒๕๖๐  ณ  เวทีศักยภำพนักเรียน 
      ๔.  จัดวงดนตรีไทยบรรเลงที่หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ 
    ๕.  จัดวงโยธวำทิตในวันที่ ๑๒ สิงหำคม  ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมตำมค ำสั่งของจังหวัดสุโขทัย 
 

 8.  คณะกรรมการจัดท าช่อดอกมะลิ พวงมาลัยข้อมือ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมงำน 
  ๓.  นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  ทีมงำน 
  ๔.  นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
  ๕.  นำงปกำยดำว ปำนอยู่   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่๑.  จัดท ำช่อดอกมะลิส ำหรับติดเสื้อแม่ดีเด่น  จ ำนวน ๑๕๐  ช่อ  
  ๒.  จัดท ำพวงมำลัยข้อมือ      จ ำนวน ๑๕๐  พวง 
  ๓.  จัดเตรียมเทียนถวำยพระพรในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๕๐๐ เล่ม 
 

 9. คณะกรรมการจัดท าและมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้ำ 

  ๒.  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
๓.  นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๔.  นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๕.  นำงสำวสภุำพร สีนวล   ทีมงำน 
๖. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
๗. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 

มีหน้าที่ ๑. ออกแบบ และพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบเกียรติบัตรในวันที่ ๘ และ๙ สิงหำคม 
๒๕๖๐  

 ๒. จัดวำงล ำดับเกียรติบัตร ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒) ในวันที่            
๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
  ๓. ด ำเนินกำรจัดมอบเกียรติบัตรให้ผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 

๑0. คณะกรรมการจัดเอกสารลงทะเบียน ประกอบด้วย  
   ๑. นำงวิไล  นิลทวี   หัวหน้ำ  

 ๒. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน  
   ๓. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน /๔. นำงสุชำดำ… 
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   ๔. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   ๕. นำงสำววภิำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
   ๖. นำงสำวสภุำพร สีนวล   ทีมงำน  

 ๗. นำงสำวนริศรำ         ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
 ๘. นำงสำวภิรำณี   โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
 ๙. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 

  10. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   ทีมงำน 
11. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง   ทีมงำน 
12. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
13. นำงสำวธัญนภสัร์  ยนต์นิยม  ทีมงำน 

 มีหน้าท ี๑. รับลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียน และแม่ดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม ๓๒) ใน เวลำ ๐๗.๕๐ น. 
 

๑1. คณะกรรมการต้อนรับ   
๑. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  หัวหน้ำ 
๒. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงำน 
๓. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
๔. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๕. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๖. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
7. นำงเบญจมำภรณ์   เทียนทอง  ทีมงำน 
8. นำงสำวศุภรัตน ์  ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
๗. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
๙. นำงสำวนรำภรณ ์ สุดสนอง  ทีมงำน 

        ๑๐. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 
        ๑๒. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
        ๑๓. นำงสำวอลิษำ  ทองพิทักษ์  ทีมงำน  
        ๑๔. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
        ๑๙. คณะกรรมกำรนักเรียน    ทีมงำน 

 มีหน้าที่ ๑.  ต้อนรับและติดดอกไม้  ผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจ ำปี ๒๕๖๐ 
  ๒.  พำตัวแทนแม่ดีเด่นไปนั่ง 
 

 ๑2.  คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
  ๓. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   ทีมงำน 

4. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง   ทีมงำน 
5. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
6. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน  

                     7. คณะกรรมกำรนักเรียน 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ ำดื่มและอำหำรว่ำงส ำหรับต้อนรับคุณแม่และแขกผู้มีเกียรติ   
 

/๑3.  คณะกรรมการไปร่วม…. 
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 ๑3.  คณะกรรมการไปร่วมขบวนเดินเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วย 

ระดับชั้น/ห้อง ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๑ ครูประจ าตัวนักเรียนคนที่ ๒ 

ม.๔ GP (ม.๔/๑) นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม นำงอรชพร ญำณสว่ำง 

ม.๔ EP (ม.๔/๒) 
นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ 

นำงสมปอง ปำนเมือง 
นำยสุนทร สุคนธพำนิช 

ม.๔ EMP๑ (ม.๔/๓) นำงสำวปั้นหยำ    สุขโรจน์บัณฑิต นำยวีระศักดิ์ หมอกมืด 
ม.๔ EMP๒ (ม.๔/๔) นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง นำงอ ำพร เขียวแก้ว 
ม.๔ EF,CP (ม.๔/๕) นำงพรรณิพำ        เมฆพัฒน์  
ม.๔ ESoP (ม.๔/๖) นำยวันชัย           วงษ์เทพนิวัติ นำงสำยรุ้ง อยู่คร 
ม.๔ ESoP (ม.๔/๗) นำงประกำยดำว    ปำนอยู่ นำยกิตติศักดิ์ น้อยค ำ 

ม.๔ SMP๑ (ม.๔/๘) 
นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม 

นำงสำวสวรส ปำนเกิด 
นำยภำณุวัฒน์    มำรดำพิทักษ์  

ม.๔ SMP๒ (ม.๔/๙) นำงมณชนก    หนูแก้ว นำงสำวยุพิน      อยู่เปีย 
ม.๔ SMP๓ (ม.๔/๑๐) นำงสำวกรนันท์    ค ำหล้ำ นำงปทุมพร ชมชัย 
ม.๔ SMP๔ (ม.๔/๑๑) นำงสำวกนกพร     ศรีอ ำพันธ์ นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม 

ม.๔ SMP๕ (ม.๔/๑๒) 
นำงนุศรำ    ศิริพงษ์สถำพร 

นำยปฏิฬ          นำคทอง 
นำงชูจิต           พรหมรำชแก้ว 

ม.๔ SPP (ม.๔/๑๓) นำยจรัส              สุริโย นำยรณชัย  จินำเกตุ 
       
         มีหน้าที ่ ไปร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ ณ ศำลำกลำง
จังหวัดในวันที่ ๑๒  สิงหำคม ๒๕๖๐  เวลำ  ๑๗.๐๐  น. และก ำกับดูแล นักเรียนชั้นม.๔ ทุกห้องที่อยู่ในเขต
เทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี เทศบำลต ำบลบ้ำนกล้วยและนักเรียนสำมำรถไป - กลับ ได้สะดวก ไปร่วมพิธี 
 

 ๑4.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
    ๑. นำยสุนัย  ศรีม่วง   หัวหน้ำ 
    ๒. นำยอมรพันธ์ อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
    ๓. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน 
    ๔. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   ทีมงำน 
    ๕. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน 
    6 นำงมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 

  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
    8. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
    9. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
  ๑0. นำยโพยม     ศิริพงษ์   ทีมงำน 
  ๑1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
             มีหน้าที ่๑.  ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ  โดยจัดรำยกำรเสียงตำมสำย เวรประจ ำวัน
หน้ำแถวเคำรพธงชำติ 
      ๒.  จัดบอร์ดในแต่ละชั้นเรียน วันเฉลิมพระชนม์พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ  และวันแม่แห่งชำติตั้งแต ่ ๑-๓๑  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 
 
 

/๑5.  คณะกรรมการจัดท าสมุด... 
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 ๑5.  คณะกรรมการจัดท าสมุดลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงพัฒนำ  รุ่งรดี   ทีมงำน 
  ๓. นำงสำวณิชภัสร์ สมปู่   ทีมงำน 
  ๔. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ จัดท ำสมุดลงนำมถวำยพระพร ๒ ชุด 
 ๑6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
  ๒. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน 
  ๓. นำงสำวนิรัชพร    พรมมำ    ทีมงำน 
  ๔. นำงสำวปรำณี ชำติมนตรี   ทีมงำน 
  ๕. นำยทรรศยุทธ์ ศิลปปวีณ   ทีมงำน 
 มีหน้าที ่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ  
บริเวณหน้ำโรงเรียน  ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ บริเวณหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ (หอประชุม๓๒) และ 
บริเวณเวทีศักยภำพ  
  ๒. บันทึกภำพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ   
ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย 
  ๓. น ำภำพกิจกรรมลงเว็บโซต์  และน ำมำเก็บบันทึกไว้ที่ห้องปกครองเพ่ือสรุปรำยงำน
กิจกรรมโครงกำร 
 

๑7. ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
๑. นำงนิตยำ  พรำมจร   หัวหน้ำ 
๒. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ทีมงำน 
๓. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๔. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
๕. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
๖. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   ทีมงำน 
๗. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   ทีมงำน 

 

มีหน้าที ่เบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้ เป็นไปตำมโครงกำรและตำมระเบียบ
แนวปฏิบัติ 
 

       ๑8. ฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้ำ 
2. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
3. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
4. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
5. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
6. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  ทีมงำน 
7. นำงประกำยดำว ปำนอยู่   ทีมงำน 
8. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
9. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 

/มีหน้าที ่สังเกต ติดตำม ... 
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มีหน้าที ่สังเกต ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท ำรูปเล่ม 
 

19. ฝ่ายจราจร  มีประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิรัตน ์   ตันติกุล   หัวหน้ำ 
  ๒. นำยพนม   พุฒลำ   ทีมงำน 
  ๓. นำยขวัญชัย   สุขมำ   ทีมงำน 
  4. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ทีมงำน 
  5. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
  6. นำยวีระศักดิ์   หมอกมืด  ทีมงำน 
  7. นำยจักรกฤษณ์  หมอกมืด  ทีมงำน 
  8. สำรวัตรนักเรียนโรงเรียนสโุขทัยวิทยำคม   ทีมงำน 

9. นักศึกษำวิชำทหำรจ ำนวน 40 คน   ทีมงำน 
10. นำยชำดำ   เผือกสงค์  ทีมงำน 
11. นำยปรำกำร   กองเงิน   ทีมงำน 

มีหน้าที ่ดูแลกำรจรำจรด้ำนหน้ำโรงเรียน  และภำยในบริเวณโรงเรียนให้เป็นที่เรียบร้อย 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27 กรกฏำคม ๒๕๖๐ 
 

 
 

(นำยธีรศักดิ์      คงเจริญ) 

  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสโุขทัยวิทยำคม 

 
 
  
 


