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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่107  /๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำส่งเสริมคุณธรรม กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

…………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม 
คุณธรรม - จริยธรรมให้แก่นักเรียน  จึงจัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์  เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึงระลึกของตน  ซึ่งพิธีพุทธมามกะนี้
เกิดข้ึนหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้ประกาศค าสอนของพระองค์แก่ประชาชน และมีผู้ที่ได้รับฟังค าสอนนั้น จนได้รับ
ผลจากการปฏิบัติตามสมควรแล้ว ยอมรับว่าพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตตน จึงได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งบางคนก็ออกบวชในพระพุทธศาสนา บางคน 
ก็เป็นคฤหัสถ์แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ส าหรับผู้ที่เป็นพุทธมามกะแล้วก็คือ  ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอน 
ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป จึงจัดท าโครงการนี้ขึน้ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 ณ หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง   
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการ
ประกอบด้วย 
 1. นายสมพร สุขอร่าม  ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  รองประธานกรรมการ 
 1. นางสาวจุฑามาศ วงษเ์ขียว  รองประธานกรรมการ 
 2. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ  
 6. นายวิรัตน์   ตันติกุล  กรรมการ 
 7. นายพนม พุฒลา  กรรมการ 
 8. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
 9. นางจิดาภา พรามจร  กรรมการ 
 10. นางชนกานต์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
 11. นางอารีย์ สาเกกูล  กรรมการ 
 12. นายบุญมี มะริด  กรรมการ 
 13. นายธงชัย รักถึง  กรรมการ 
 14.นางภัสติ์ทิภา ยนต์นิยม  กรรมการ 

15. นายประสงค์…/ 
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 15. นายประสงค์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
 16. นายสุนัย ศรีม่วง  กรรมการ 
 17. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 
 18. นางจรรยา ตรีกุย  กรรมการ 
 ๑9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี  กรรมการและเลขานุการ 
 20. นางสมใจ          พงษ์สิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน มีหน้าที ่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่างๆ         
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  กรรมการประกอบด้วย 
 1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
 ๓. นายธงชัย รักถึง   กรรมการ 
 ๔. นางวาสนา ทิพพาหา  กรรมการ 
 ๕. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
 ๗. นายโพยม ศิริพงษ์  กรรมการ 
 ๘. นางสมใจ พงษ์สิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
3.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าที่  จัดหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม ๓๒) ติดป้ายไวนิล 

บนเวท ี โต๊ะหมู่บูชา อาสนะพระสงฆ์ จัดแท่นขึ้นกล่าว จัดโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรายงานตัวนักเรียน ชุดรับแขก เก้าอ้ีครู  
ต้นไม้ประดับเวที เครื่องเสียง  ถ่ายภาพ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายธงชัย   รักถึง  หัวหน้า 
  2. นางภรณี   กังวาล  ทีมงาน 
  3. นางสมปอง   ปานเมือง ทีมงาน 
  4. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง  ทีมงาน 
  5. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง ทีมงาน 
  6. นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม ทีมงาน 
  7. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  ทีมงาน 
  8. นายศุภชัย   ยงค์เจาะ ทีมงาน 
  9. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ทีมงาน 
  10. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น ทีมงาน 
  11. นายชานนท ์  ผ่องฉวี   ทีมงาน 
  12. นางสาวนุศรา  รอดสิน  ทีมงาน 
  13. นักการภารโรงทุกคน   ทีมงาน  
  3.2 ฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร  มีหน้าที ่ จัดท าเอกสารลงทะเบียน เกียรติบัตร และเอกสารอ่ืนๆ 
กรรมประกอบด้วย 
  ๑. นางวาสนา   ทิพพาหา หัวหน้า  
  ๒. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  ทีมงาน 

๓. นางสาวณัฐวรรณ…/ 
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  ๓. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ  ทีมงาน 
  4. นางสาวสุภาพร  สีนวล  ทีมงาน 
  5. นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร ทีมงาน 
  6. นายศุภณัฐ   สาจักร  ทีมงาน 
  7. นางสาวกฤษณา  เพ็งอ่ า  ทีมงาน 
  8. นางสาวกันทิชา  แซ่สง  ทีมงาน 
  9. นางสาวศิริลักษณ์  มั่งคล้าย  ทีมงาน 
  10. นางสาววราภรณ์ ทะชัย  ทีมงาน 
  11. นายอนาวิน  นฤสุข  ทีมงาน 
  12. นายพลวัฒน ์  เหรียญทอง ทีมงาน 

3.3 ฝ่ำยพิธีกำรและวิทยำกร มีหน้าที ่ด าเนินการล าดับพิธีการและกิจกรรมตามข้ันตอน 
กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายโพยม     ศิริพงษ์  หัวหน้า 
  ๒. นายศุภชัย   ยงค์เจาะ ทีมงาน 
  ๓. นายก าพล   สุนันทวนิช ทีมงาน 
  ๔. นายสุเทพ   มาคง  ทีมงาน 
  ๕. นายชัยณรงค์        เขียวแก้ว ทีมงาน 

  ๖. นายเสกสรร   เทียนทอง ทีมงาน 
  ๗. นายอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น  ทีมงาน 

3.4 ฝ่ำยบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมภัตตาหารเพลส าหรับพระภิกษุ-สงฆ์  
น้ าดื่ม กาแฟ พร้อมทั้งบริการอาหารว่างคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางสมศรี   ชัยมงคลศักดิ์ หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอัจฉรา    อินทรรุ่ง  ทีมงาน 
  ๓.  นางสมหมาย    เข็มคง  ทีมงาน  
  ๔.  นางนันท์นภัส    มากุล  ทีมงาน 
  5.  นางณฐากาญจน์      ภูมิรัตนไพศาล ทีมงาน 
  3.5 ฝ่ำยกำรเงิน   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่าย  ด าเนินกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ  
กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางสมใจ            พงษ์สิงห์  หัวหน้า 
  ๒.  นางจิดาภา   พรามจร  ทีมงาน 
  ๓.  นางสมศรี   ชัยมงคลศักดิ์ ทีมงาน 
  ๔.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  ทีมงาน 
  ๕.  นางวาสนา    ทิพพาหา ทีมงาน 
  ๖.  นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ  ทีมงาน 
  ๗.  นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร ทีมงาน 
  3.6 ฝ่ำยดูแลนักเรียน มีหน้าที่ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และดูแลความเรียบร้อยตลอดการ
ท ากิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี หัวหน้า 
  2. นางจิดาภา  พรามจร ทีมงาน 
 

3. นางอ าพร…/ 
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  3. นางอ าพร  รักสิงห์ ทีมงาน 
  4. นางสาวนิโลต์บล ศรีสุโข ทีมงาน 
  5. นายเสกสรร  เทียนทอง ทีมงาน 
  6. นางนันท์นภัส มากุล ทีมงาน 
  7. นางสาวสุทธิณ ี โชติมน ทีมงาน 
  8. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ทีมงาน 
  9. Miss Shiela   Alcantara ทีมงาน 
  10. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ทีมงาน 
  11. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท ทีมงาน 
  12. นางสมใจ  พงษ์สิงห์ ทีมงาน 
  13. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ ทีมงาน 
  14. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ ทีมงาน 
  15. นายสุเทพ  มาคง ทีมงาน 
  16. นางสาวสุภาพร สีนวล ทีมงาน 
  17. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร ทีมงาน 
  18. นายก าพล  สุนันทวนิช ทีมงาน 
  19. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ ทีมงาน 
  20. นางวาสนา ทิพพาหา ทีมงาน 
  21. นายเฉลิมพล อินทรสอาด ทีมงาน 
  22. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ ทีมงาน 
  23. นางสมหมาย เข็มคง ทีมงาน 
  24. นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล ทีมงาน 
  25. นายโอฬาร จอกทอง ทีมงาน 
  26. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง ทีมงาน 
  27. นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น ทีมงาน 
  28. นายสมชาย จรแจ่ม ทีมงาน 
  29. นายไพทูรย์ พิกาด ทีมงาน 
  30. นายพชรพล แซ่หาญ ทีมงาน 
           3.7 ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่  สังเกต ติดตาม ประเมินผลรวบรวมภาพถ่ายจัดท ารูปเล่ม  
การจัดกิจกรรมอบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ  หัวหน้า 
  ๒. นางวาสนา    ทิพพาหา ทีมงาน 
  ๓. นายอภิสิทธิ์         มิ่งกลิ่น  ทีมงาน 
  4. นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร ทีมงาน 
  5. นายศุภณัฐ  สาจักร  ทีมงาน 
  6. นางสาวกฤษณา  เพ็งอ่ า  ทีมงาน 
  7. นางสาววราภรณ ์  ทะชัย  ทีมงาน 

 

ให้คณะกรรมการที่.../ 
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    ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีไดร้ับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและราชการต่อไป 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
  
 
                   (นายสมพร  สุขอร่าม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   


