
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่294/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562             
……………………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่ 2562 เพ่ือเป็น   
สิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดงานในวันศุกร์ที่ 28 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
ณ บริเวณเวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย     

 เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุผล และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ดังต่อไปนี้                         

 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย   
  1.1 นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  1.2 นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
  1.4 นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
  1.5 นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
  1.6 นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  1.7 นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
  1.8 นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  1.9 นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  1.10 นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
  1.11 นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  1.12 นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  1.13 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
  1.14 นายวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.15 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.16 นายพนม   พุฒลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.17 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน มีหน้าที่ จัดการด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ปัญหาต่างๆ  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย   
  2.1 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  ประธานกรรมการ 

2.2 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
2.3 นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
2.4 นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
2.5 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
2.6 นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
2.7 นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 

  2.8 นายวิรัตน ์   ตันติกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  2.9 นายพนม   พุฒลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.10 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1) นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
  2) จัดสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา ขันน้ าพระพุทธมนต์พร้อมสิ่งของประกอบท าน้ ามนต์ เทียนชนวน  
ด้ายสายสิญจน์ หญ้าคา ส าหรับพรมน้ าพระพุทธมนต์ อาสนสงฆ์และเสื่อ 
  3) ปรนนิบัติพระสงฆ์ อ านวยความสะดวกในการพรมน้ าพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาต    
ข้าวสารอาหารแห้ง 
  4) จัดเครื่องไทยทาน จ านวน 10 ชุด และจตุปัจจัย จ านวน 21 ซอง 
  5) จัดอาหารปิ่นโต จ านวน 10 เถา 
ประกอบด้วย 
  3.1 นางสุภาพ   น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายโพยม   ศิริพงษ์   กรรมการ 
  3.3 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 

 3.4 นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 3.5 นายสุเทพ   มาคง   กรรมการ 
 3.6 นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
 3.7 นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
 3.8 นางสมปอง   ปานเมือง  กรรมการ 
 3.9 หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการ 

  3.10 นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการ 
 3.11 นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 3.12 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
 3.13 นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา  กรรมการ 
 3.14 นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 3.15 นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 3.16 นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 

 
/3.17 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม… 
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 3.17 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม   กรรมการ 
 3.18 นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ 
 3.19 นางสาวสภุาพร  สีนวล   กรรมการ 
 3.20 นายสาธิต   จันสิงขรณ์  กรรมการ 
 3.21 นางสาวธัญญา   น้อยถึง    กรรมการ 
 3.22 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
 3.23 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 3.24 คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
 3.25 นายวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  กรรมการและเลขานุการ 
   

4. คณะกรรมการด าเนนิงานฝา่ยพิธีการ มีหน้าที ่เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการตลอดงาน ประกอบด้วย 
  4.1 นายสุนัย   ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  4.2 นายโพยม   ศิริพงษ์   กรรมการ 
  4.3 นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  4.4 นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ 
  4.5 นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  4.6 นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  4.7 นางสาวปาริชาต  ผาสุก   กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและบันทึกภาพ มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง 
ให้ใช้งานได้ดี บันทึกภาพกิจกรรมจนเสร็จสิ้นงาน  ประกอบด้วย 
  5.๑ นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 

5.2 นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
5.3 นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
5.4 นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
5.5 นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน   กรรมการ 
5.6 นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
5.7 นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
5.8 นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 

  5.9 นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดสถานที ่มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1) รับผิดชอบการจัดสถานที่บริเวณเวทีศักยภาพ 
  2) จัดท าป้าย ผูกผ้ารอบเวทีและตกแต่งบริเวณจัดกิจกรรมให้สวยงาม 
  3) จัดโต๊ะส าหรับวางข้าวสารอาหารแห้งรอบๆ เวทีศักยภาพ 
  4) จัดเก้าอ้ีส าหรับครู 
ประกอบด้วย 
  6.1 นายธงชัย   รักถึง     ประธานกรรมการ 
  6.2 นางแววดาว   อยู่สุข   กรรมการ 

 
/6.3 นางภรณี  กังวาล… 
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6.3 นางภรณ ี   กังวาล   กรรมการ 
6.4 นางสมปอง   ปานเมือง  กรรมการ 
6.5 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
6.6 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
6.7 นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
6.8 นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์  กรรมการ 
6.9 นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
6.10 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
6.11 นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
6.12 หม่อมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการ 
6.13 นายชานนท ์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
6.14 นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
6.15 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน  กรรมการ 
6.16 นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายรับของและขนถ่ายข้าวสารอาหารแห้ง มีหน้าที่ จัดนักเรียน     
คณะกรรมการนักเรียน จัดเตรียมกระสอบรับถ่ายข้าวสารอาหารแห้งจากพระสงฆ์ และแยกจัดสรร ประกอบด้วย 
  7.1 นายวิรัตน์   ตันติกุล   ประธานกรรมการ 
  7.2 นายดุลภัทร   บาทบ ารุง  กรรมการ 
  7.3 นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  7.4 นายอรรถพล   บาทบ ารุง  กรรมการ 
  7.5 นายรณชัย   จินาเกตุ   กรรมการ 
  7.6 นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท  กรรมการ 
  7.7 นายสุรเชษฐ์   ชูเตชะ   กรรมการ 
  7.8 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
  7.9 นายสายชล   ด าแลลิบ   กรรมการ 
  7.10 นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ 
  7.11 นายสมชาย   จรแจ่ม   กรรมการ 
  7.12 คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
  7.13 นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา   กรรมการ 
  7.14 นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   

8. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มีหน้าที่ ร่วมวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม    
และควบคุมดูแลในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย 
  8.1 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ประธานกรรมการ 
  8.2 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการและเลขานุการ 
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9. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดระเบียบการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งของคณะครูและนักเรียน        
มีหน้าที่ วางแผนจัดการให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ประกอบด้วย 
  9.1 นายวิรัตน์   ตันติกุล   ประธานกรรมการ 
  9.2 นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 

9.3 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
9.4 นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
9.5 นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
9.6 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
9.7 นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 

  9.8 นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  9.9 นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน       
และบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย 
  10.1 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  ประธานกรรมการ 
  10.2 นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  10.3 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  10.4 นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  10.5 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  10.6 นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  10.7 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  10.8 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  10.9 นายชาดา   เผือกสงค์  กรรมการ 
  10.10 นายปราการ  กองเงิน   กรรมการ 
  10.11 สารวัตรนักเรียนทุกคน    กรรมการ 
  10.12 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
  

11. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประเมินโครงการ มีหน้าที่ รวบรวมการจัดงานกิจกรรม ท าเป็นรูปเล่ม  
เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานและพัฒนาโครงการต่อไป ประกอบด้วย 
  11.1 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม  ประธานกรรมการ 
  11.2 นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
  11.3 นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  11.4 นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  11.5 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  11.6 นางวาริน   สอนง่ายดี  กรรมการ 
  11.7 นางสาวสภุาพร  สีนวล   กรรมการ 
  11.8 นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
   

/11.9 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี... 



- ๖ - 

 

 

  11.9 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  11.10 นางสาวสิรินชุ  เข็มคง   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมี
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้รายงานประธานกรรมการแต่ละฝ่ายและกรรมการอ านวยการทันที  
   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 (นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


