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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 
ที ่  132/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกจิกรรมพฒันำสง่เสริมคณุธรรม กำรแสดงตนเปน็พุทธมำมกะ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 256๒ 

…………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริม 
คุณธรรม - จริยธรรมให้แก่นักเรียน  จึงจัดกิจกรรมกำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ คือกำรประกำศตนว่ำเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศำสนำ คือ พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์  เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึงระลึกของตน  ซึ่งพิธีพุทธมำมกะนี้
เกิดข้ึนหลังจำกท่ีพระพุทธเจ้ำได้ประกำศค ำสอนของพระองค์แก่ประชำชน และมีผู้ที่ได้รับฟังค ำสอนนั้น จนได้รับ
ผลจำกกำรปฏิบัติตำมสมควรแล้ว จึงยอมรับว่ำพระพุทธศำสนำ ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำยิ่งต่อชีวิตตน จึงได้ประกำศตนเป็นพุทธมำมกะ ซึ่งบำงคนก็ออกบวชในพระพุทธศำสนำ บำงคน 
ก็เป็นคฤหัสถ์แต่ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนะใด ส ำหรับผู้ที่เป็นพุทธมำมกะแล้วก็คือ  ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมค ำสอน 
ในพระพุทธศำสนำอย่ำงมั่นคงตลอดไป จึงก ำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม 
ศรีจุฬำลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวง   
ศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำ จงึแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำส่งเสริมคุณธรรม กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรกิจกรรม
พัฒนำคุณธรรม – จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำร
ประกอบด้วย 
 ๑. นำยสมพร สุขอร่ำม    ประธำนกรรมกำร  
 2. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ   กรรมกำร  
 3. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ    กรรมกำร  
 4. นำยพนม  พุฒลำ    กรรมกำร  
 5. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม   กรรมกำร  
 6. นำยวิรัตน์  ตันติกุล    กรรมกำร  
 7. นำยธงชัย  รักถึง    กรรมกำร  
 8. นำยชัยณรงค์  เขยีวแก้ว    กรรมกำร  
 9. นำงจิดำภำ  พรำมจร    กรรมกำร  
 10. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช    กรรมกำร  
 11. นำยสุนัย  ศรีม่วง    กรรมกำร  
 12. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง    กรรมกำร  
 13. นำงจรรยำ  ตรีกุย    กรรมกำร   
 14. นำยบุญมี  มะริด    กรรมกำร  
 15. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม    กรรมกำร  
 16. นำงอำรีย์  สำเกกูล    กรรมกำร 
 ๑๗. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๑๘. นำงสมใจ          พงษ์สิงห์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๙. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที ่ จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ กรรมกำรประกอบด้วย 
 1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเสกสรร เทียนทอง  กรรมกำร 
 ๓. นำงดวงพร  มำกล้ ำ  กรรมกำร 
 ๔. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๗. นำงสมใจ พงษ์สิงห์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๘. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที ่
3.1 ฝำ่ยจดัสถำนที่  มีหน้ำที ่ จัดหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ ติดป้ำยไวนิลบนเวที  โต๊ะหมู่บูชำ  

อำสนะพระสงฆ ์จัดแท่นขึ้นกล่ำว จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีส ำหรับรำยงำนตัวนักเรียน ชุดรับแขก เก้ำอ้ีครู  ต้นไม้ประดับเวที 
เครื่องเสียง ถ่ำยภำพ กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยเสกสรร   เทียนทอง ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงภรณี   กังวำล  กรรมกำร 
  3. นำงสมปอง   ปำนเมือง กรรมกำร 
  4. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง  กรรมกำร 
  5. นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง กรรมกำร 
  6. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม กรรมกำร 
  7. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  กรรมกำร 
  8. นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์ กรรมกำร 
  9. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด กรรมกำร 
  10. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น กรรมกำร 
  11. นำยชำนนท ์  ผ่องฉวี   กรรมกำร 
  12. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน  กรรมกำร 
  13. นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 
  3.2 ฝำ่ยจดัเตรยีมเอกสำร  มหีน้ำที่  จัดท ำเอกสำรลงทะเบียน เกียรติบัตร และเอกสำรอ่ืนๆ 
กรรมประกอบด้วย 
  ๑. นำงดวงพร   มำกล้ ำ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงรัชดำวัลย ์  ธิติกุลธรณ์ กรรมกำร 
  ๓. นำงวำสนำ   ทิพพำหำ กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภำพร  สีนวล  กรรมกำร 
  ๕. นำงอ ำพร   รักสิงห์  กรรมกำร 
  ๖. นำยชัยวัฒน์   ทองสุข  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวตรีรัตน์  ทัดไทย  กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวดริยำพร  จิตรักษำ  กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวสุดำรัตน์  บุญเหมือน กรรมกำร   
  ๑๐. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๑. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.3 ฝำ่ยพธิกีำรและวทิยำกร มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรล ำดับพิธีกำรและกิจกรรมตำมขั้นตอน 
กรรมกำรประกอบด้วย  
  1. นำยอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงรัชดำวัลย ์  ธิติกุลธรณ์ กรรมกำร 
  ๓. นำยชัยณรงค์        เขียวแก้ว กรรมกำร 

  ๔. นำยสำธิต   จันสิงขรณ์ กรรมกำร 
  ๕. นำยสุเทพ   มำคง  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๗. นำงสำวสุภำพร  สีนวล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.4 ฝำ่ยบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  มีหน้ำที ่จัดเตรียมภัตตำหำรเพลส ำหรับพระภิกษุ-สงฆ์  
น้ ำดื่ม กำแฟ พร้อมทั้งบริกำรอำหำรว่ำงคร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวกิตตยิำ  ต้นกลั่น  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงณฐำกำญจน์      ภูมิรัตนไพศำล กรรมกำร 
  ๓. นำงสมหมำย    เข็มคง  กรรมกำร 
  ๔. นำยชัยวัฒน์   ทองสุข  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวตรีรัตน์  ทัดไทย  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวดริยำพร  จิตรักษำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสุดำรัตน์  บุญเหมือน กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวอัจฉรำ    อินทรรุ่ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๙. นำงสำวสุทธิณ ี  โชติมน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.5 ฝำ่ยกำรเงิน   มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำย  ด ำเนินกิจกรรมของฝ่ำยต่ำง ๆ  
กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงสมใจ            พงษ์สิงห์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจิดำภำ   พรำมจร  กรรมกำร 
  ๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  กรรมกำร 
  ๔. นำงวำสนำ    ทิพพำหำ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ  กรรมกำร 
  ๖. นำงดวงพร   มำกล้ ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๗. นำงสำวสุมำมำลย์  นวลพิจิตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.6 ฝำ่ยดูแลนกัเรยีน  มีหน้ำที่ น ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม และดูแลควำมเรียบร้อย 
ตลอดกำรท ำกิจกรรม กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจิดำภำ  พรำมจร กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ กรรมกำร    
  ๔. นำงอ ำพร  รักสิงห์ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนุศรำ รอดสิน กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร กรรมกำร 
  ๗. Mr. Christian Bundoc กรรมกำร 
  ๘. Ms. Shiela  Alcantara กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำววันทนีย์ ทัศนำ กรรมกำร 
  1๑. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว กรรมกำร 
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  ๑๒. นำยสุรเชษฐ์ ชูเตชะ กรรมกำร 
  ๑๓. นำยสมชำย จรแจ่ม กรรมกำร 
  1๔. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์ กรรมกำร 
  ๑๕. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ กรรมกำร 
  1๖. นำยสุเทพ  มำคง กรรมกำร 
  ๑๗. นำยประเสริฐพร เทียนแดง กรรมกำร 
  18. นำยก ำพล  สุนันทวนิช กรรมกำร 
  ๑๙. นำงณฐำกำญจน์ ภูมิรัตนไพศำล กรรมกำร 
  ๒๐. นำงดวงพร มำกล้ ำ กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำวสุภำพร สีนวล กรรมกำร 
  2๒. นำงวำสนำ ทิพพำหำ กรรมกำร 
  2๓. นำยโอฬำร จอกทอง กรรมกำร 
  2๔. นำงสมหมำย เข็มคง กรรมกำร 
  ๒5. นำยเสกสรร เทียนทอง กรรมกำร 
  ๒๖. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน กรรมกำร 
  2๗. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง กรรมกำร 
  ๒๘. นำยชัยวัฒน์   ทองสุข  กรรมกำร 
  ๒๙. นำงสำวตรีรัตน์   ทัดไทย  กรรมกำร 
  ๓๐. นำงสำวดริยำพร  จิตรักษำ กรรมกำร 
  ๓๑. นำงสำวสุดำรัตน์  บุญเหมือน กรรมกำร 
           ๓๒. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           ๓๓. นำยอภิสิทธิ ์   มิ่งกลิ่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           3.7 ฝำ่ยประเมนิผล  มีหน้ำที่  สังเกต ติดตำม ประเมินผล รวบรวมภำพถ่ำยจัดท ำรูปเล่ม  
กำรจัดกิจกรรมอบรมปรับสภำพนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนำต่อไป กรรมกำรประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงวำสนำ    ทิพพำหำ กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน  กรรมกำร 
           ๔. นำงดวงพร   มำกล้ ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           5. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและรำชกำรต่อไป 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  
 
                   (นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   


