
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่ 201/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  
28 กรกฏาคม ๒๕62 

…………………………………………………………………… 
  เนื่องในศุภวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม ๒๕62 นับเป็นมหามงคลยิ่ง   
อีกวาระหนึ่ง  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที ่26 กรกฏาคม ๒๕62   
 

   เพ่ือให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  
อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗      
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
       ๑. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

      3. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม          กรรมการ  
      ๔. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
      5. นายวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมการ 
      6. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
      7. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
      8. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
      9. นายสุนัย    ศรีม่วง    กรรมการ 
      10. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
      11. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
      12. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
      13. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
      14. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
      15. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
      16. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการและเลขานุการ 
      17. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     18. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

  /2. คณะกรรมการการด าเนินงาน... 
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       2. คณะกรรมการการด าเนินงานและประสานงาน มีหน้าที่ ด าเนินการติดต่อประสานงาน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นางวิไล   นิลทวี   รองประธานกรรมการ 
  3. นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  4. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   กรรมการ 

5. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  6. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการ 

7. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  8. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  9. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  10. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  11. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๑2. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 

๑3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
๑4. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
15. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
16. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
17. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
18. นางสุภาพ   น้อยจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑9. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        ๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงการและตามระเบียบแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 
 ๑. นางจิดาภา   พรามจร   ประธานกรรมการ 
 2. นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 3. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 

4. นางรัชดา     ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา    มณีวัลย์   กรรมการ 
6. นางปกายดาว   ปานอยู่   กรรมการและเลขานุการ 

 7. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที ่เตรียมก าหนดการประกอบพิธี ค ากล่าวถวายพระพรชัย
มงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด  
ประกอบด้วย        
 ๑. นายสุนัย   ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
 2. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการ 

3. นายลิขิต     สอนเทียน  กรรมการ 
4. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล  กรรมการ 
 

/5.นายวิทยา  อินอยู่...   
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    5. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
    6. นางสาวปาริชาต  ผาสุก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ ด าเนินการ ผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีศักยภาพ       
ให้สวยงาม  และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติไทย  ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดโต๊ะส าหรับ ลงนามถวายพระพร ๒ ชุด ตามแบบที่ก าหนด
และจัดเก้าอ้ีส าหรับ ครูและบุคลากร จ านวน 200 ตัว  ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2562  ประกอบด้วย 
 ๑. นายธงชัย   รักถึง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
 3. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
 4. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 5. นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
 6. นายณัฐพงศ ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
                        7. นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   กรรมการ 
                        8. นางสาวดาราพร      ซ้อนแดง  กรรมการ 
                       9. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
 10. นางสาวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม  กรรมการ 
 11. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 

 ๑2. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 ๑3. หม่อมหลวงภคเมธี    สายสนั่น  กรรมการ 
 ๑4. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 ๑5. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
 ๑6. นายประเสริฐพร  เทียนแดง  กรรมการ 
 ๑7. นางสาววันทนีย ์  ทัศนา   กรรมการ 
 18. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
 19. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 
 20. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
                       21. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ                 
 22. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  6. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในบริเวณเวทีศักยภาพ 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ 
 ๔. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ  
 

  7. คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต มีหน้าที่ ด าเนินการจัดวงโยธวาทิตบรรเลง                  
ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ เวทีศักยภาพ ประกอบด้วย   
        ๑. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ประธานกรรมการ 
 

/๒. นายทวีพงศ์  รอดสิน... 
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        ๒. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
        3. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการและเลขานุการ           
 

       8. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที ่ด าเนินการ จัดชุดร าถวาย       
พระพรชัยมงคลหรือชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชุด ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ เวทีศักยภาพ  
ประกอบด้วย  
    ๑. นางรัชนี   พุดซ้อน   ประธานกรรมการ 
    2. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
    3. นายทวีพงศ์   รอดสิน   กรรมการ 
    4. นางสาวณัฐรดา  กาวีวน   กรรมการ 
    5. นายคุณากร    สุริยนต์   กรรมการและเลขานุการ 

  6. นายศุภรัฐ   จัตวา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน    
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา หน้าแถวเคารพธงชาติ  สื่อมวลชนท้องถิ่น            
และเว็บไซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
  ๑. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอัจฉรา   อินทรรุ่ง   กรรมการ   

3. นายสุนัย    ศรีม่วง   กรรมการ 
  4. นายบุญมี    มะริด   กรรมการ   

5. นางสมปอง    ปานเมือง  กรรมการ 
6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี       มูลดี   กรรมการ 
7. นางทวีรัตน์    เหรียญทอง  กรรมการ 

  8. นายธีรพงษ์    เข็มคง   กรรมการ 
9. นางสาวศิริกัลยา          โสตถิวรกุล  กรรมการ 
๑0. นายลิขิต                 สอนเทียน  กรรมการ 
11. นายวิษณุ      อ้นบางเขน  กรรมการ 
12. นางประเสริฐ     อ้นบางเขน  กรรมการ 
13. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      ๑0. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม     
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา และจัดท าสมุดลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ตามแบบที่ก าหนด ประกอบด้วย 
  ๑. นางสุภาพ   น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการ 

3. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ  
4. นางสาวณิชภัสร์    สมปู่   กรรมการ 

  5. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนราภรณ์        สุดสนอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          /๑1. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ... 
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      ๑1. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นายปฏิฬ     นาคทอง   กรรมการ 
  3. นายกิตติศักดิ์   น้อยค า   กรรมการ 
  4. นางสาวอัญญารัตน์    ค าก้อน   กรรมการ 
  5. นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      ๑2.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  มีหน้าที ่ รวบรวมการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ท าเป็นรูปเล่มเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและเป็น
ข้อมูลหลักฐานเพ่ือพัฒนาโครงการต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑. นางสุภาพ   น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  ๔. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
  5. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๖ - 

ก าหนดการ 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  

28 กรกฏาคม ๒๕62 
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

.................................................................................. 
 

เวลา 08.00 น. -    คณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เวทีโดมศักยภาพ 
08.๒0 น.  -    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี              

(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
- ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 
- ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

จากนั้นกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน าถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

- ประธานในพิธี อ่านค ากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจึงกล่าวน า                    
ค าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามประธานจนจบ 

- ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (วงดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี)   

09.00 น. -    ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
     ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

 -    ชุดการแสดงร าเฉลิมพระเกียรติ 
 -    คณะครู นักเรียน บุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ        
                          พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามล าดับ 

- ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ถ่ายรูปร่วมกัน 
- ประธานเดินทางกลับ 
- เสร็จพิธี 

 
 
 

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

หมายเหตุ : การแต่งกาย -    ข้าราชการ/ พนักงานราชการ :  เครื่องแบบปกติขาว 
- ลูกจ้าง :  ชุดสุภาพสีเหลือง 
- นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษาตามสังกัด 
- นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน 


