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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่ 173 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 และวันแม่แห่งชำติ  ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

…………………………………………………………………… 
         เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ปวงชนชำวไทยพร้อมใจกันจัดงำน “วันแม่แห่งชำติ” ขึ้น
เพ่ือส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  พระผู้ทรงคุณูปกำรแก่พสกนิกรชำวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเป็นกำรระลึกถึง
พระคุณของแม่ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ  โดยให้ลูกได้แสดงควำมกตัญญูกตเวฑิตำต่อแม่ผู้ให้ก ำเนิด ทำงโรงเรียน 
จึงไดก้ ำหนดจัดงำนขึ้น ในวันที่ 10 สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เวทีศักยภำพ และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
        เพ่ือให้กำรจัดงำนในครั้งนี้เป็นไปอย่ำงสมพระเกียรติ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร  
  ๒. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   รองประธำนกรรมกำร 
                 4. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
      5. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
      6. นำยชัยณรงค์    เขียวแก้ว  กรรมกำร 
      7. นำงจิดำภำ     พรำมจร   กรรมกำร 
      8. นำงชนกำนต์    กฤติธัญกช  กรรมกำร 
  9. นำยสุนัย    ศรีม่วง    กรรมกำร 
           ๑0. นำยประสงค์ ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
           ๑1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
           ๑2. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
           ๑3. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
           ๑4. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
           ๑5. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  16. นำงอำรีย์  สำเกกูล                      กรรมกำร 
  17. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
  ๑๘. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ๑๙. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           ๒๐. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

/๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนและประสำนงำน...   
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๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน  มีหน้ำที่ จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อ ประสำนงำน  
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 1. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
      2. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม รองประธำนกรรมกำร 
      3. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   รองประธำนกรรมกำร 
      4. นำยพนม  พุฒลำ   รองประธำนกรรมกำร 
      5. นำยโพยม  ศิริพงษ์   กรรมกำร 
      6. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
      7. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
      8. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
      9. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
      10. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร  
    ๑1. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
    ๑2. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑3. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

๓. คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่น  มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นประจ ำปี ๒๕๖1 
ห้องเรียนละ ๒  คน เข้ำร่วมกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียน  ในวันที่ 10 สิงหำคม  ๒๕๖1 ประกอบด้วย 

๑.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยวิรัตน์             ตันติกุล   กรรมกำร 

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

๖.  นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
7.  นำยฐิตินันท ์  เหรียญทอง  กรรมกำร  
8.  นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมกำร 

          9.  นำงสำวสุภำพร สีนวล    กรรมกำร 
          10. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
          11. นำยพัชรพงษ์   ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 

                    ๑2. ครทูี่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้ำที ่ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำรประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 
วันแม่แห่งชำติ เตรียมค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 
ณ เวทีศักยภำพนักเรียน และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  ประกอบด้วย                                               
  ๑.  นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร  

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

๕.  นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำร  
6.  นำยวิทยำ               อินอยู่                        กรรมกำร 
 

/๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่... 
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๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที ่ดังนี้  
           ๑.  ดูแลควำมสะอำดสถำนทีผู่กผ้ำประดับตกแต่งเวทีศักยภำพนักเรียนและหอประชุม 

ศรีจุฬำลักษณ์  ให้สวยงำม 
   ๒.  จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์ พระบรมรำชินีนำถ        
ในรัชกำลที่ 9 และเครื่องรำชสักกำระ บริเวณหน้ำโรงเรียน  เวทีศักยภำพ  และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  
   ๓.  จัดโต๊ะส ำหรับลงนำมถวำยพระพร  เวทีศักยภำพและหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์   
   ๔.  จัดเก้ำอ้ีส ำหรับคณะครูและบุคลำกร จ ำนวน 210 ตัว ที่เวทีศักยภำพ และจัดเก้ำอ้ี
ส ำหรับผู้ปกครองจ ำนวน ๑๕๐ ตัว และปูเสื่อส ำหรับนักเรียนนั่งคู่กับผู้ปกครองหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  
   5.  เขียนข้อควำมประดับเวทีศักยภำพนักเรียนว่ำ “ ทีฆำยุกำ โหตุ มหำรำชินี” 
    6.  ติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9    
ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์   
    7.  จัดประดับธงชำติไทย  ธงพระอักษรพระนำมำภิไธย “ส.ก.” พร้อมประดับไฟ        
ระหว่ำงวันที่ ๑-๓๑  สิงหำคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
  ๑. นำยธงชัย   รักถึง   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยบุญมี   มะริด   กรรมกำร 
                     ๓. นำงภรณี  กังวำล   กรรมกำร 
  ๔. นำงสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
                     ๕. นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง   กรรมกำร 
                     ๖. นำงสำวดำรำพร     ซ้อนแดง  กรรมกำร 
                     ๗. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมกำร 
   ๘. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
                     ๙. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมกำร 
  ๑๐. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
  ๑๑. หม่อมหลวงภคเมธี    สำยสนั่น  กรรมกำร 
  ๑๒. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
  ๑๓. นำยชำนนท ์ ผ่องฉวี   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวนุศรำ รอดสิน   กรรมกำร 
  ๑๕. นำงแววดำว  อยู่สุข   กรรมกำร 
                     ๑๖. นำยภคัพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร                   

๑๗. นักกำรภำรโรง    กรรมกำร   
 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง  ณ  เวทีศักยภำพนักเรียนและ
หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์  ประกอบด้วย 
  ๑. นำยพนม  พุฒลำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
  3. นำยสมชำย  อินอยู่   กรรมกำร 
  ๔. ว่ำที่ ร.ต.อภิรัตน์   บุญคง    กรรมกำร 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวงโยธวาทิต  ดนตรีไทย และจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ          
มีหน้ำที ่ดังนี้    
                    ๑.  จัดชุดร ำถวำยพระพรหรือชุดกำรแสดงเทิดพระเกียรติฯ วันที่ 10 สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ   
๐๘.๐๐ น. ณ เวทีศักยภำพนักเรียน และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ตำมล ำดับ 

/2. จัดวงโยธวำทิตบรรเลง... 
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    2.  จัดวงโยธวำทิตบรรเลงในวันที่ 10 สิงหำคม  ๒๕๖๑  ณ  เวทีศักยภำพนักเรียน 
      3.  จัดวงดนตรีไทยบรรเลงที่หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ 
    4.  จัดวงโยธวำทิตในวันที่ ๑๒ สิงหำคม  ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมตำมค ำสั่งของจังหวัดสุโขทัย 
ประกอบด้วย 
  ๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร 
  3. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
  4. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำร 
  5. นำงสำวภัทรนุช   ศิริพงษ์   กรรมกำร 
  6. นำยนภดล  ดิษสวน   กรรมกำร 
 

 8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าช่อดอกมะลิ พวงมาลัยข้อมือ  มีหน้ำที ่ จัดท ำช่อดอกมะลิส ำหรับติดเสื้อ  
แม่ดีเด่น จ ำนวน ๑๕๐ ช่อ จัดท ำพวงมำลัยข้อมือ จ ำนวน ๑๕๐ พวง ในวันที่ 10 สิงหำคม ๒๕๖1 และ
จัดเตรียมเทียนถวำยพระพรชัยมงคล จ ำนวน ๕๐๐ เล่ม  ในวันที่ 12  สิงหำคม  ๒๕๖1 ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงทวีรัตน์    เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงแววดำว  อยู่สุข   กรรมกำร 
  ๓.  นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  ๔.  นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร 
  ๕.  นำงปกำยดำว ปำนอยู่   กรรมกำร 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและด าเนินการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ออกแบบ และพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบเกียรติบัตร  ในวันที่ ๘ และ ๙ สิงหำคม  ๒๕๖1  

 ๒. จัดวำงล ำดับเกียรติบัตร และด ำเนินกำรจัดมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ 
ในวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๑  ประกอบด้วย 

 ๑.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 

๓.  นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
๔.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี    กรรมกำร 
๕.  นำงสำวสภุำพร สีนวล   กรรมกำร 
6.  นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
7.  นายพัชรพงษ์   ทิพย์ธานี  กรรมกำร 
 

๑0. คณะกรรมการจัดเอกสารลงทะเบียน  มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนตัวแทนนักเรียน และแม่ดีเด่น 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑0 สิงหำคม ๒๕๖1 ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ ใน เวลำ ๐8.0๐ น. ประกอบด้วย  
   ๑. นำงวิไล  นิลทวี   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร  
   ๓. นำงอุษำ  พุฒลำ   กรรมกำร 
   ๔. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   5. นำงสำวสิรินชุ เข็มคง   กรรมกำร 
   6. นำงสำววภิำศิร ิ ทำกะถำ   กรรมกำร 
   7. นำงสำวสภุำพร สีนวล   กรรมกำร 
 

 /8. นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์... 
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 8. นำงสำวนริศรำ         ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
 9. นำงสำวภิรำณี   โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมกำร 
 10. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 

   11. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   กรรมกำร 
 12. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง   กรรมกำร 
 13. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย   กรรมกำร 

 

          ๑1. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  มีหน้ำที ่ ต้อนรับ  ติดดอกไม้  ผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น
ประจ ำปี ๒๕๖๑   

๑. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
๓. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
๔. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
๕. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
๖. นำงอุษำ  พุฒลำ   กรรมกำร 
7. นำงเบญจมำภรณ์   เทียนทอง  กรรมกำร 
8. นำงสำวศุภรัตน ์  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
9. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำร 
10. นำงสำวนรำภรณ ์ สุดสนอง  กรรมกำร 

          ๑1. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
          ๑๒. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
          ๑๓. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร  
          ๑4. คณะกรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 

 

 ๑2.  คณะกรรมการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มีหน้ำที่  จัดเตรียมน้ ำดื่มและอำหำรว่ำงส ำหรับต้อนรับ
แม่ดีเด่นและแขกผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 

3. นำงสุชำดำ               ยงค์เจำะ                    กรรมกำร 
4. นำงเบญจมำภรณ์   เทียนทอง  กรรมกำร 
5. นำงสำวศุภรัตน ์  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 

  6. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   กรรมกำร 
7. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง   กรรมกำร 
8. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำร 
9. คณะกรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 

 

 ๑3.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนร่วมขบวนเดินเทิดพระเกียรติฯ  มีหน้ำที่  ควบคุมดูแล
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ 9 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑     
ของทำงจังหวัดสุโขทัย เวลำ ๑๗.๐๐ น. และก ำกับดูแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔ ที่อยู่ในเขตเทศบำลเมือง
สุโขทัยธำนี เทศบำลต ำบลบ้ำนกล้วย และนักเรียนทีส่ำมำรถไป - กลับ ได้สะดวก ในกำรไปร่วมพิธี ประกอบด้วย 
 

/๑. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม...   
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1. นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรชพร    ญำนสว่ำง    กรรมกำร 
3. นำงสำวปั้นหยำ    สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมกำร  
4. นำยวันชัย    วงษ์เทพนิวัติ    กรรมกำร 
5. นำงสำยรุ้ง    อยู่คร     กรรมกำร 
6. นำงปกำยดำว    ปำนอยู่    กรรมกำร  
7. นำงสำวสิริธร    ปรีชำธรรมรัตน์    กรรมกำร 
8. นำงสำวกรวีร์      แซ่มี     กรรมกำร 
9. นำงนุศรำ    สิริพงศ์สถำพร    กรรมกำร 
10. นำงสำวศักดิ์ศรี    สำยสิน    กรรมกำร 
11. นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพันธ์    กรรมกำร 
12. นำยอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน    กรรมกำร 
13. นำงอ ำพร    เขียวแก้ว    กรรมกำร 
14. นำงสำวอัญญำรัตน์   ค ำก้อน    กรรมกำร  
15. นำงมณชนก    หนูแก้ว    กรรมกำร 
16. นำงสำวยุพิน    อยู่เปีย     กรรมกำร  
17. นำงภัสติ์ทิพำ      ยนต์นิยม    กรรมกำร 
18. นำยวีระศักดิ์    หมอกมืด      กรรมกำร 
19. นำงสำวสวรส    ปำนเกิด    กรรมกำร 
20. นำงสมปอง      ปำนเมือง    กรรมกำร 
21. นำงสำวไพจิตร    จันทร์โพยม    กรรมกำร 
22. นำงสำวสิรินุช     เข็มคง     กรรมกำร 
23. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง    กรรมกำร 
24. นำงกรนันท์   เอ่ียมภูเขียว    กรรมกำร 
25. นำยจรัส    สุริโย     กรรมกำร 
26. นำยจักกฤษณ์    สุขรอด    กรรมกำร 
27. นำยสำยชล    ด ำแลลิบ    กรรมกำร 
28. นำยร่มทรัพย์     ศรีธนะ    กรรมกำร 
29. นำยเตชดล    กิจอุดมโภคิน    กรรมกำร 

 

 ๑4.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ
และวันแม่แห่งชำติ  โดยจัดรำยกำรเสียงตำมสำย เวรประจ ำวันหน้ำแถวเคำรพธงชำติ  จัดบอร์ดในแต่ละชั้นเรียน 
และประชำสัมพันธ์ ทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน  ตั้งแต่  ๑ - ๓๑  สิงหำคม  ๒๕๖1  ประกอบด้วย 
     ๑. นำยสุนัย   ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร     
     2. นำยขวัญชัย  สุขมำ   กรรมกำร 
     3. นำงสำวอัจฉรำ  อินทรรุ่ง   กรรมกำร 
     4. นำยณรรตธร    คงเจริญ   กรรมกำร 
     5. นำยสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
              6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมกำร 
     7. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
 

  /8. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง… 
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      8. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
      9. นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
      ๑0. นำยโพยม     ศิริพงษ์   กรรมกำร 
      ๑1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
   

 ๑5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสมุดลงนามถวายพระพร  มีหน้ำที ่จัดท ำสมุดลงนำมถวำยพระพร 
จ ำนวน ๒ ชุด ที่เวทีศักยภำพ และหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวณิชภัสร์ สมปู่   กรรมกำร 
  3. นำงสุมำลี  นักเรียน   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  

 ๑6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำที ่ดังนี้ 
   ๑. บันทึกภำพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์พระบรมรำชินีนำถ 

ในรัชกำรที่ 9 ในวันที่ ๑0 สิงหำคม ๒๕๖๑  บริเวณหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ และบริเวณเวทีศักยภำพ  
  ๒. บันทึกภำพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำรที่ 9  ในวันที่ ๑๒ สงิหำคม ๒๕๖๑ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย 
  ๓. น ำภำพกิจกรรมเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ขอโรงเรียน  และน ำมำเก็บบันทึกไว้ที่ฝ่ำยปกครอง  
เพ่ือสรุปรำยงำนกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
  ๓. นำงประเสริฐ   อ้นบำงเขน  กรรมกำร 

4. นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน   กรรมการ 
  5. นางสาวสิรินุช   เข็มคง     กรรมกำร 
 

๑7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตำมโครงกำรและตำมระเบียบแนวปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

๑. นำงนิตยำ  พรำมจร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
๓. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
๔. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
๕. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
๖. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
๗. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   กรรมกำร 
8. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 

 

       ๑8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ สังเกต ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง    
จัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

1. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
3. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
4. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 

/5. นำงอุษำ   พุฒลำ… 
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5. นำงอุษำ  พุฒลำ   กรรมกำร 
6. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  กรรมกำร 
7. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำร 
8. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำร 
9. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
10. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   กรรมการ 

 

19. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  มีหน้ำที่ ดูแลกำรจรำจรด้ำนหน้ำโรงเรียน  และภำยในบริเวณโรงเรียน
ให้มีควำมสะดวกและเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๑. นำยวิรัตน ์   ตันติกุล  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพนม   พุฒลำ  กรรมกำร 
  ๓. นำยขวัญชัย   สุขมำ  กรรมกำร 
  4. นำยทวีพงศ์   รอดสิน  กรรมกำร 
  5. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน กรรมกำร 
  6. นำยวีระศักดิ์   หมอกมืด กรรมกำร 

7. นำยสุเทพ     มำคง  กรรมกำร 
8. นำยกนกศักดิ์    สอนเพียร กรรมกำร 
9. นำยอภิสิทธิ ์    มิ่งกลิ่น  กรรมกำร 
10. นำยสมชำย    จินะ  กรรมกำร 

  11. นำยจักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมกำร 
  12. สำรวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 

13. นักศึกษำวิชำทหำร  จ ำนวน 40 คน  กรรมกำร 
14. นำยชำดำ   เผือกสงค์ กรรมกำร 
15. นำยปรำกำร   กองเงิน  กรรมกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

 ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

 
(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 
  
 
 
 
 



  -๙- 

 
 

ก าหนดการ 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
.................................................................................. 

 

ช่วงที่ 1 ณ เวทีศักยภาพ 
เวลำ 07.50 น. -    คณะครู นักเรียน บุคลำกร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 

- กิจกรรมเคำรพสถำบัน 
08.00 น.  -    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี              

(วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์)  
- ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มทอง-พำนพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพหน้ำพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ 9 (เวทีบน) 

- ประธำนในพิธี กล่ำวน ำถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวำยพระพรชัยมงคล (เวทีล่ำง) 
- ประธำนพร้อมผู้เข้ำร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบำรมี) 
- ดนตรีบรรเลงบทเพลง “สดุดีพระแม่เจ้ำ” 

 -    ประธำนลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์พระบรมรำชินีนำถ ในรชักำรที่ 9   
ในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 

08.30 น. -    ชุดกำรแสดงร ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์ พระบรมรำชินีนำถ 
  ในรัชกำรที่ 9 

 -    คณะครู นักเรียน บุคลำกร ลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ ในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลตำมล ำดับ 

- ประธำนพร้อมผู้เข้ำร่วมพิธี ถ่ำยรูปร่วมกัน 
- ประธำนเดินทำงกลับ 
- เสร็จพิธี 

 
 

************************** 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การแต่งกาย -    ข้ำรำชกำร/ พนักงำนรำชกำร :  เครื่องแบบปกติขำว 
- ลูกจ้ำง :  ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำอ่อน 
- นักศึกษำ : เครื่องแบบนักศึกษำตำมสังกัด 
- นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน 



  -
๑๐
- 

 
 
 
ช่วงที่ 2  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
เวลำ 09.00 น.  -    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี              

(ดนตรีบรรเลงเพลงมหำฤกษ์)  
- ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มทอง-พำนพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพหน้ำพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ 9 (เวทีบน) 

- ประธำนในพิธี กล่ำวน ำถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวำยพระพรชัยมงคล (เวทีล่ำง) 
- ประธำนพร้อมผู้เข้ำร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี (ดนตรีบรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบำรมี) 
- ดนตรีบรรเลงบทเพลง “สดุดีพระแม่เจ้ำ” 

 -    ประธำนลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ ในรัชกำรที่ 9   
ในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 

09.30 น. -    ชุดกำรแสดงร ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ 9 
09.40 น. -    กิจกรรมระลึกพระคุณแม่  
 -    ประธำนในพธิีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจ ำปี 2561 
 -    ประธำนในพิธีให้โอวำท “แสดงควำมยินดีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแม่ดีเด่น”  
 -    เสร็จพิธ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

************************** 
 

หมายเหตุ : การแต่งกาย -    ข้ำรำชกำร/ พนักงำนรำชกำร :  เครื่องแบบปกติขำว 
- ลูกจ้ำง :  ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำอ่อน 
- นักศึกษำ : เครื่องแบบนักศึกษำตำมสังกัด 
- นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน 

 


