
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่ ๒๖๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระแม่ย่า           
 รุ่นร่ ารวย บารมี 120 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

……………………………………………………… 
ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดด้ าเนินการจัดงานพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพ่อขุนรามค าแหงมหาราช                     

พระแม่ย่า รุ่นร่ ารวย บารมี 120 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสถาบัน
โอกาสก่อตั้งครบ 120 ปี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน                                                     
โดยก าหนดจัดพิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระแม่ย่า รุ่นร่ ารวย บารมี 
120 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.00 น.                               
ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดงานพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระแม่ย่า                 
120 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผล และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ      
ความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ดังต่อไปนี้                         

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงาน                        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1 ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน  ประธานคณะกรรมการ 
 1.2 พระครูสุเมธภูวดล     รองประธานคณะกรรมการ 
 1.3 นายจิตรกร   ศิริพัฒนานุกูลชัย  กรรมการ 
 1.4. นายวฒันินทร์  เรืองวิชัยวัฒน์  กรรมการ 
 1.5 นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  กรรมการ 
 1.6 นายสุนทร   สุคนธ์พานิช  กรรมการ 
 1.7 นายจักรพันธ์  โพธิ์ดีงาม  กรรมการ 
 1.8 นายสุระ   ไทยกล้า   กรรมการ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ พิจารณาก าหนดแนวทางการจัดพิธีมังคลาภิเษก      
เหรียญที่ระลึกพ่อขุนรามค าแหง พระแม่ย่า  รุ่นร่ ารวย บารมี 120 ปี  โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ให้ค าปรึกษา       
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม ก ากับ ตัดสินใจ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย   
  2.1 นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2.2 นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
  2.4 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  รองประธานกรรมการ 

 
/2.5 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม... 
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2.5 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
2.6 นายวิรัตน ์   ตันติกุล   กรรมการ 

  2.7 นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  2.8 นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ  กรรมการ 
  2.9 นางสุภาพ   น้อยจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที ่ด าเนินรายการและ จัดเสตรียมพิธีการต่างๆ                    
ให้เป็นไปตามก าหนดการ ประกอบด้วย 
  3.1 นายโพยม    ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 

3.2 นายวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  รองประธานกรรมการ 
3.3 นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 

  3.4 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  3.5 นายสุเทพ   มาคง   กรรมการ 
  3.6 นายอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  3.7 นายสาธิต   จันสิงขรณ์  กรรมการ 
  3.8 หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 ว่าที ่ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดสถานที ่ มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดสถานที่บริเวณอาคาร  ๑๐๙  ปี 
อาคารเอนกประสงค์หลังอาคาร ๔ และสวนป่าหลังอาคาร ๓ และดูแลความสะอาดบริเวณพ้ืนที่จัดงาน ประกอบด้วย 
   4.๑ นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 

 4.๒ นายเสกสรร   เทียนทอง  รองประธานกรรมการ 
 4.๓ นางภรณ ี   กังวาล   กรรมการ 
  4.๔ นายชานนท์   ผ่องฉวี   กรรมการ 

4.๕ นางสาวนุศรา     รอดสิน   กรมการ 
4.6 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์   บุญคง   กรรมการ 

 4.7 นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
 4.8 นางสมปอง   ปานเมือง  กรรมการและเลขานุการ  
 

5. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระคุณเจ้าที่มาประกอบพิธี มีหน้าที ่                          
จัดเตรียมสถานที ่ดูแลความเรียบร้อย และจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระคุณเจ้าที่มาประกอบพิธีฯ ประกอบด้วย 
   5.๑ นายวีรพล   ปานด า   ประธานกรรมการ 
  5.๒ นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   รองประธานกรรมการ 

5.๓ นางสาวศุภรัตน ์  ช านาญผา  กรรมการ 
5.๔ นางสาวณิชภัสร ์  สมปู่   กรรมการ 
5.๕ นางสุมาลี   นักเรียน   กรรมการ 

  5.๖ นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
   5.๗ นายกิติศักดิ์   ทวิชาชาติ  กรรมการ 

5.๘ นายภาณุพงศ์  ฟักบัว   กรรมการ 
  5.๙ นายร่มทรัพย์  ศรีธนะ   กรรมการ 

5.๑๐ นายชานนท ์  ผ่องฉวี   กรรมการและเลขานุการ 
 

/6. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่าง... 
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6. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่าง   
ส าหรับผู้ที่มาร่วมพิธีฯ และน้ าร้อน น้ าชา น้ าปานะ ส าหรับพระคุณเจ้า ประกอบด้วย                                                  
   6.๑ นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  ประธานกรรมการ 
   6.๒ นางสาวนุศรา  รอดสิน   รองประธานกรรมการ 

6.๓ นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม   กรรมการ  
6.๔ นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
6.๕ นางสาวสุภารัตน ์  สุวรรณชื่น  กรรมการ 
6.๖ นางสาวศิริพร  สังกรแก้ว  กรรมการ 
6.๗ นางสาวกนกวรรณ  เพชรไทย  กรรมการ 

  6.๘ นางสาววราภรณ์  ทะชัย   กรรมการ 
  6.๙ นางสาวอิงฟ้า  ศรีโยธา   กรรมการ 
  6.๑๐ นางสาวรัชนวีรรณ  ไพศาลวรเกียรติ  กรรมการ 
  6.๑๑ นางสาวศศิธร  นาคสิงห์   กรรมการ 
   6.๑๒ นางสาวสภุาพร  สีนวล   กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที ่ดูแล ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธี                                                
ประกอบด้วย 
   7.๑ นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
  7.๒ นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  รองประธานกรรมการ 
   7.๓ นางสาวพฤกษา  วาตาดา   กรรมการ 
    7.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
   7.๕ นางสาวธัญญา   น้อยถึง    กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน มีหน้าที่ ประเมินและสรุปผลด าเนินงาน                            
และรายงานแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป ประกอบด้วย 
  8.1 นางสาวศุภรัตน ์  ช านาญผา  ประธานกรรมการ  

 8.2 นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
   8.๓ นายชานนท ์  ผ่องฉวี   กรรมการ 

 8.๔ นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม   กรรมการและเลขานุการ  
  

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีปัญหา 
อุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้รายงานประธานกรรมการแต่ละฝ่ายและกรรมการอ านวยการทันที  
   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

          (นายสมพร  สุขอร่าม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  

 


