
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 ที ่228/ ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 

เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
   

 

 ด้วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา  และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธ  โดยก าหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่  1-15 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  สนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นายมนตรี   คงเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นางอฑิภา   วรากรเจริญ กรรมการ  
3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ  
4. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์ กรรมการ  
5. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง กรรมการ 
6. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม กรรมการ 
7. นางสมใจ  พงษ์สิงห์ กรรมการ 
8. นายเสกสรร   เทียนทอง กรรมการ 
9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
10. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  กรรมการ  
11. นางดวงพร   มากล้ า  กรรมการ  
12. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  กรรมการและเลขานุการ  

            13.  นายสมชาย ดวงเนตร          กรรมการและเลขานุการ 
        14. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที ่ ด าเนินงาน  อ านวยความสะดวกจัดหาเทียนและผ้าอาบ
น้ าฝน ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ตามโครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

     /๑. นายภาณุพงศ์… 



 ๒ 
 

 
  ๑. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย ประธานกรรมการ 
  2. นางภรณี กังวาล กรรมการ 
  3. นายพนม  พุฒลา กรรมการ 
  4.  นางสุภาพ น้อยจันทร์ กรรมการ 
  5. นายวีรพล ปานด า กรรมการ 
  6.  นายสุเทพ มาคง กรรมการ 
  7.  นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการ 
  8.  นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา กรรมการ 
  9. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น กรรมการ 
  10. นางสาวนุศรา รอดสิน กรรมการ 
  11. นายชานนท ์ ผ่องฉวี กรรมการ 
  12. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
  13. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม กรรมการ 
  14. นายปลวชัร พุ่มพวง กรรมการ 
  15. นายปิยวัจน ์ พันธุ์วโรบล กรรมการ 
  16. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 
  17. นางสาวธัญญา น้อยถึง กรรมการ 
  18. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวสุภาพร สีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษำ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และบันทึกภาพ
กิจกรรม ลงในไลน์กลุ่มฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
   1.  นายสมชาย ดวงเนตร ประธานกรรมการ 
   2.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี กรรมการ 
   3.  นายวีรพล  ปานด า กรรมการ 
   4.  นางสาวชนัญธิดา จิราวัชรภัค กรรมการ 
   5.  นายณรรตธร คงเจริญ กรรมการ 
   6.  นางวิไล   นิลทวี กรรมการ 
   7.  ครูประจ าชั้นนักเรียนทุกท่าน  กรรมการ 
   8. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย กรรมการและเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  มีหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย ประธาน 
  2. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา กรรมการ 
  3. นายชานนท์ ผ่องฉวี กรรมการ 
  4. นางสาวนุศรา รอดสิน กรรมการ 
  5. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและเลขานุการ 

/5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล....   



 ๓ 
 
 
 

 5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา ประธาน 
  2. นายชานนท์ ผ่องฉวี กรรมการ 
  3. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม กรรมการ 
  4. นายปิยวัจน ์ พันธุ์วโรบล กรรมการ 
  5 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ วันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

                                   (นายมนตร ี คงเจริญ) 
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