
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่  ๑๕๖/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 
ฝ่าย กิจกรรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตาม
โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วนในกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เพ่ือให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจ าปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว  รองประธานกรรมการ 
                 ๕. นายวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมการ 

     ๖. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
     ๗. นายชัยณรงค์    เขยีวแก้ว  กรรมการ 
     ๘. นางจิดาภา     พรามจร   กรรมการ 
     ๙. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
 ๑๐. นายสุนัย   ศรีม่วง    กรรมการ 
          ๑๑. นายประสงค์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
          ๑๒. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๑๓. นางจรรยา ตรีกุย   กรรมการ 
          ๑๔. นายบุญมี มะริด   กรรมการ 
          ๑๕. นายธงชัย รักถึง   กรรมการ           
 ๑๖. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
 ๑๗. นางอารีย์ สาเกกูล                     กรรมการ 
 ๑๘. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
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          ๑๙. นางสุภาพ น้อยจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๐. นายวีรพล ปานด า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน  มีหน้าที ่จัดการด าเนินการติดต่อ 

ประสานงานแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
      ๑. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายวีรพล  ปานด า   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายพนม  พุฒลา   รองประธานกรรมการ 
      ๔. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี   กรรมการ 
      ๕. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมการ 
      ๖. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
      ๗. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
      ๘. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 
      ๙. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ  
    ๑๐. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย  กรรมการ 
    ๑๑. นายสาธิต จันสิงขรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

                 ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการต่างๆ   
                      ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ประกอบพิธีการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน 
ณ เวทีศักยภาพ  ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. ประกอบด้วย 

       ๑. นายโพยม   ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนัย  ศรีม่วง   รองประธานกรรมการ 

       ๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมการ 
      ๔. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมการ 

  ๕. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
      ๖. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
      ๗. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
      ๘. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 

 ๙. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
 ๑๐. นางสมปอง ปานเมือง  กรรมการ 
  ๑๑. หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการ 
  ๑๒. ครูประจ าตัวนักเรียนทุกท่าน  กรรมการ 

  ๑๒. นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายด าเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ได้แก่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วัดศรีชุม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   วัดไทยชุมพล   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    วัดราชธานี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    วัดคูหาสุวรรณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  วัดป่านาบุญ        
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    วัดก าแพงงาม  ประกอบด้วย  
    ๑. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
    ๒. นายวิรัตน ์  ตันติกุล   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมการ 
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      ๔. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง  กรรมการ 
  ๕. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
      ๖. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
      ๗. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมการ 
      ๘. นายทวีพงศ์ รอดสิน   กรรมการ     

  ๙. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  ๑๐. ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 

  ๑๑. ครูประจ าตัวนักเรียนทุกท่าน   กรรมการ 
  ๑๒. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการและเลขานุการ  
                            ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่  มีหน้าที่  ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เก้าอ้ีรับรองพระสงฆ ์๑ ชุด  ชุด
รับแขก  และที่นั่งส าหรับครูอาจารย์ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
 ๑. นางภรณี  กังวาล   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมปอง ปานเมือง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายชานนท์ ผ่องฉวี   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนุศรา รอดสิน   กรรมการ 
  ๕. นายกิตติศักดิ์ น้อยค า   กรรมการ 
  ๖. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
  ๗. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
 ๘. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา  กรรมการ 
 ๙. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ  
 ๑๑. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  ๑๒. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  ๑๓. นายสุเทพ มาคง   กรรมการ 
  ๑๔. ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 

 ๑๕. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
               ๑๖. หม่อมหลวงภคเมธี   สายสนั่น  กรรมการและเลขานุการ 

         ๕. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน   ในบริเวณเวที 
ศักยภาพนักเรียน  ประกอบด้วย 

 ๑. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  กรรมการ 

 ๓. นายสมชาย อินอยู่   กรรมการ  
 

                   ๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  ถ่ายภาพพิธีถวายเทียนพรรษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
                        ๑. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
 ๓. นายกิตติศักดิ์ น้อยค า   กรรมการ  
   ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามโครงการและตามระเบียบแนวปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาพ น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวีรพล ปานด า    กรรมการ 
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  ๓. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  ๔. นางเฉลิม  พรกระแส  กรรมการ 
  ๕. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ  
 ๖. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ  
 ๗. นางสาวนุศรา รอดสิน   กรรมการ 
                   ๘. คณะกรรมฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สังเกต ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง
จัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย  
 ๑. นางเบญจมาภรณ์   เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา  กรรมการ 
                          ๓. นายชานนท์ ผ่องฉวี   กรรมการ 
                          ๔. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 ๕. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
 ๖. นายกิตติศักดิ์ น้อยค า   กรรมการ 
 ๗. นางสาวนุศรา รอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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                                 ก าหนดการกิจกรรมสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ น.  เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมประจ าวัน 
๐๘.๓๐ น.  พิธีถวายเทียนพรรษา 
      - ประธานจุดธูปเทยนบูชาพระรัตนตรัย 
      - อาราธนาศีล 
      - ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ผ้าป่า สังฆทาน 
       - พระสงฆ์อนุโมทนาแด่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
      - เสร็จพิธี 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ น.  พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 
๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆตามก าหนด 
  ขบวนที่ ๑ ม.๖ ตั้งแถวหน้าลานพ่อขุน ไปวัดก าแพงงาม  
  ขบวนที่ ๒ ม.๕ รถคันท่ี ๑  ไปวัดป่านาบุญ 
  ขบวนที่ ๓ ม.๔ รถคันท่ี ๒  ไปวัดคูหาสุวรรณ 
  ขบวนที่ ๔ ม.๑ รถคันท่ี ๓  ไปวัดศรีชุม 
  ขบวนที่ ๕ ม.๒ รถคันท่ี ๔  ไปวัดไทยชุมพล 
  ขบวนที่ ๖ ม.๓ รถคันท่ี ๕  ไปวัดราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


