
 
คําส่ังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ท่ี  123/๒๕65 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานสรงน้ําพอขุนรามคําแหงมหาราช ประจําป ๒๕65 

----------------------------------------------- 
  ดวยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไดกําหนดจัดงานสรงน้ําพอขุนรามคําแหงมหาราช ประจําป ๒๕65  
เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามและเปนการขอพรผูใหญในโอกาสปใหมไทย  จึงไดกําหนดจัดงานในวันอังคารท่ี  
๑๒  เมษายน  ๒๕65  เวลา 08.๐๐ น. - 10.๐๐ น.  ณ  ลานพอขุนรามคําแหงมหาราช โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม  เพ่ือให
การจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมีคําสั่งแตงตั้งใหขาราชการและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  กํากับติดตาม เพ่ือใหงานดําเนินไปดวย 
ความเรียบรอย  กรรมการประกอบดวย 
  1. นายมนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 

2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
3. นายเฉลิมพล  ทองจุย   กรรมการ 

  4. นายปราช  เชื้อประดิษฐ  กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นางสมใจ  พงษสิงห  กรรมการ 
  7. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
  8. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลดี   กรรมการ 
  9. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการ 
  10. นางสาวกาญจนา มณีวัลย   กรรมการ 
  11. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  12. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  14. นางทวีรัตน   เหรียญทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวก  และประสานการดําเนินการใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ   
  3. นางสมใจ  พงษสิงห  กรรมการ 
  4. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการ 

5. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  6. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 

/7. นายทวีพงศ... 
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  7. นายทวีพงศ  รอดสิน   กรรมการ 
  8. นางกาญจนาภรณ กลอมคุม  กรรมการ 
  9. นายณัฐพงศ  บุญจันทร  กรรมการ 
  10. นางสาวนิพพิชฌาน นาคทรัพย  กรรมการ 
  11. นางภัสติ์ทิพา ยนตนิยม  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางทวีรัตน  เหรียญทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  13. นางรัชน ี  พุดซอน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
3.  คณะกรรมการฝายพิธีกร  มีหนาท่ี  ดําเนินรายการใหเปนไปตามกําหนดการ และเปนพิธกีรตลอดงาน   
กรรมการประกอบดวย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  ประธานกรรมการ 

 2. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการ 
 3. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ  หมอกมืด  กรรมการ 
 4. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการและเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหนาท่ี  บันทึกภาพภายในงานตลอดการจัดงาน  กรรมการประกอบดวย 
  1. นายวิษณุ  อนบางเขน       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  3. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  4. นายสุริยะ  ปาณะดิษ  กรรมการ 
  5. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการและเลขานุการ 
5.  คณะกรรมการจัดสถานท่ี  มีหนาท่ี  จัดเตรียมภาชนะใสน้ํา ดอกไม ธูปเทียน น้ําอบ  และจัดเกาอ้ีสําหรับแขก
ผูมีเกียรติ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการประกอบดวย   
  1. นายเสกสรร  เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นายจิรกิตติ์  แสงจันทร  กรรมการ 
  3. นายณัฐพงศ  บุญจันทร  กรรมการ 
  4. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
  5. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  6. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการ 
  7. นางสาวยุพิน  อยูเปย   กรรมการ 
  8. นางสาวดาราพร ซอนแดง  กรรมการ 
  9. นางสาวยุพิน  อยูเปย   กรรมการ 
  10. นายชานนท  ผองฉวี   กรรมการ 
  11. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  12. นางสาวจุฑาทิพย คําสุด   กรรมการ 
  13. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ  
  14. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 

16. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
17. นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง   กรรมการกรรมการและเลขานุการ 

6.  คณะกรรมการพิธีบวงสรวงพอขุนรามคําแหงมหาราช  มีหนาท่ี  จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง  กรรมการ
ประกอบดวย  
  1. นางทวีรัตน  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

2. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ 
  4. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
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  5. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  6. นางปกายดาว  ปานอยู   กรรมการ 
  7. นางอําพร  รักสิงห   กรรมการ 
  8. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  9. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  10. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 
  11. นายยุทธสพร รักสิงห   กรรมการและเลขานุการ 
7.  คณะกรรมการเครื่องเสียงและดนตร ี มีหนาท่ี  ติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณลานพอขุนฯ  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางรัชน ี  พุดซอน   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการ 
  3. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง  กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
8.  คณะกรรมการขบวนกลองยาว  มีหนาท่ี  จัดขบวนกลองยาวและชุดรําถวายพอขุน  กรรมการประกอบดวย 
  1. นายทวีพงศ  รอดสิน   ประธานกรรมการ 
  2. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง  กรรมการ 
  3. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
  4. นักเรียนกลองยาว    กรรมการ 
  5. นางรชัน ี  พุดซอน   กรรมการและเลขานุการ 
9.  คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือใชในงาน
กรรมการประกอบดวย 
  1. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  ประธานกรรมการ 
  2. นางนุศรา  สิริพงศสถาพร  กรรมการ 
  3. นางสาวชนัญธิดา จิราวัชรภัค  กรรมการ 
  4. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
  5. นางสาวจริยา  เฉยเม    กรรมการ 
  6. นางสาวกนกพร ศรีอําพันธ  กรรมการ 
  8. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
  9. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
10. คณะกรรมการฝายคัดกรองและควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มีหนาท่ี  
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการคัดกรอง  และคัดกรองผูเขารวมงานสรงน้ําพอขุนรามคําแหงมหาราช ประจําป 
2565  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางสาวนิพพิชฌาน นาคทรัพย  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  3. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
  4. นายสมชาย  จรแจม   กรรมการ 
  5. นางสาววิจิตรา สุริยวงศ   กรรมการและเลขานุการ  
11.  คณะกรรมการจัดของท่ีระลึก  มีหนาท่ี  จัดหาของท่ีระลึกใหกับครูอาวุโส  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางสมใจ  พงษสิงห  ประธานกรรมการ 
  2. นายสวาง  ยงคเจาะ  กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท   เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
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  5. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  6. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  7. นางปกายดาว  ปานอยู   กรรมการ 
  8. นายยุทธสพร  รักสิงห   กรรมการ 
  9. นางสาวณัฐวรรณ ม่ันใจ   กรรมการ 
  10. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  11. นางวิไล  นิลทว ี   กรรมการ 
  12. นางสาวปนหยา สุขโรจนบัณฑิต  กรรมการ 
  13. นางลาวัณย  ถาพันธุ   กรรมการ 
  14. นางสาวอนุธิดา แกวสีมวง  กรรมการ 
  15. นายอนิรุทธ  พุมออน   กรรมการ 
  16. นางอําพร  รักสิงห   กรรมการ 
  17. นางสาวยุวล ี เท่ียงทุง   กรรมการ 
  18. นางสาวสุขิตา ไชยบัง   กรรมการ 
  19. นายณรงคฤทธิ์ ออนนวมนอย  กรรมการ 
  20. นางสาวจินตนา เท่ียงทุง   กรรมการ   
  21. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการและเลขานุการ 
๑2.  คณะกรรมการฝายประสานงานผูอาวุโส  มีหนาท่ี  ดูแล  ตอนรับผูอาวุโสท่ีมารวมงานบริเวณลานพอขุนฯ  
และทําหนังสือเชิญผูอาวุโสมารวมงาน  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 
  3. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  4. นายภาณุพงศ  คงเชื้อสาย  กรรมการ  
  5. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
  6. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  7. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการ 
  8. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  9. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางทวีรัตน  เหรียญทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑3.  คณะกรรมการฝายตอนรับและบริการผูอาวุโส  มีหนาท่ี  ดูแลอาหารวางและเครื่องดื่มใหกับผูอาวุโสใน 
ระหวางงาน  กรรมการประกอบดวย 
  1. นางกาญจนาภรณ กลอมคุม  ประธานกรรมการ  
  2. นางสุภาพ  นอยจันทร  กรรมการ 
  3. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  4. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  5. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
  6. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  7. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 
  8. นายธีรพงษ   เข็มคง   กรรมการ 
  9. นางทวีรัตน  เหรียญทอง  กรรมการ 
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  10. นายภาณุพงศ คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  11. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการ 
  12. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  13. นายวีระศักดิ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  14. นายจิระเมศร อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  15. นางภัสติ์ทิพา ยนตนิยม  กรรมการและเลขานุการ 
๑4.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ี  จัดทําปายประชาสัมพันธการจัดงานสรงน้ําพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป ๒๕65  กรรมการประกอบดวย 
  1. นายณัฐพงศ  บุญจันทร  ประธานกรรมการ 
  2. นางโชษิตา  หล่ําทุง   กรรมการ 
  3. นางสาววันทนีย ทัศนา   กรรมการ 
  4. นายภคัพล  หล่ําทุง   กรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เพ่ือใหงานบรรลุผลตาม 
เปาหมายและเปนผลดีสืบไป 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

 

  

                           (นายมนตรี  คงเจริญ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 

กําหนดการพิธีสรงนํ้าพอขุนรามคําแหงมหาราช ประจําป 2565 
วันอังคารท่ี  12  เมษายน  พ.ศ. 2565   

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

เวลา  07.00 น. – 08.00 น.  -  กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน พระพุทธรูปและพระภูมิเจาท่ี 

         ประจําโรงเรียน 

เวลา  08.00 น. – 09.00 น.  -  พิธีบวงสรวงและสรงน้ําพอขุนรามคําแหงมหาราช 

เวลา  10.00 น.    -  รับของท่ีระลึก และของวาง 

 


