
 
 

 
ค ำสัง่โรงเรยีนสโุขทยัวทิยำคม 

ที่  ๒๖๑/๒๕6๕ 
เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรเขำ้รว่มกจิกรรมเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั  

ประจ ำปพีทุธศกัรำช 256๕ 
…………....................................... 

   เนื่องในศุภวำระท่ีพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ        
มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษำ  ๗๐  พรรษำ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  28  กรกฎำคม  256๕  นับเป็นมหำมงคล
ยิ่งอีกวำระหนึง่  โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมจึงได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสุโขทัย  ในวันพฤหัสบดีท่ี  28  กรกฎำคม  
256๕  ณ  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัยและอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547  โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ซึ่งได้รับมอบหมำยภำรกิจในกำรเข้ำร่วมงำนในครั้งนี้จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1. นำยมนตรี  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวมำรินทร์ กล่ินเชตุ   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยปรำช  เช้ือประดิษฐ์  รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
6. นำงสมใจ  พงษ์สิงห ์  กรรมกำร 
7. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำร 
8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
9. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
10. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   กรรมกำร 
๑๑. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร   
1๒. นำงภัสต์ิทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1๓. นำงทวีรัตน ์  เหรียญทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มหีนำ้ที ่ก ำกับ ติดตำม ส่ังกำร อ ำนวยกำรท่ัวไป ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้ด ำเนินกำรเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย 
2.  คณะกรรมกำรฝำ่ยเขำ้รว่มพธิที ำบญุตกับำตร/พธิลีงนำมถวำยพระพรชยัมงคล/พธิถีวำยสัตยป์ฏญิำณ 
กำรเปน็ขำ้รำชกำรที่ด ีประกอบด้วย 
   1. นำยมนตร ี  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
   3. นำงสำวมำรินทร์ กล่ินเชตุ   กรรมกำร 
   ๔. นำยปรำช  เช้ือประดิษฐ์  กรรมกำร 
   ๕. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร 

   /๖.นำยณัฐพงศ์... 



 
๒ 

   ๖. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมกำร 
   ๗. นำงจรัสศรี  เขำเหิน   กรรมกำร 
   ๘. นำงเสำวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมกำร 
   ๙. นำงสำวชนิดำ  อินผ่อง   กรรมกำร 
   ๑๐. นำงสำวกำญจณี โชติสุข   กรรมกำร 
   1๑. นำงอำรีย ์  สำเกกูล   กรรมกำร 
   1๒. นำงปกำยดำว ปำนอยู่   กรรมกำร 
   1๓. นำยภำณุพงศ์ คงเช้ือสำย  กรรมกำร  
   1๔. นำงยปลวัชร พุ่มพวง   กรรมกำร 
   1๕. ว่ำท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
   ๑๖. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
   ๑๗. นำงสำวสิรินุช เข็มคง   กรรมกำร 
   ๑๘. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
   ๑๙. นำงประเสริฐ อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
   ๒๐. นำงภัสต์ิทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
   ๒๑. นำงสำวจุฑำทิพย์ ค ำสุด   กรรมกำร 
    
 มหีนำ้ที ่เข้ำร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี  28  กรกฎำคม  256๕  เวลำ  06.00 น.  ณ  อำคำร
วรรณกลำง  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย      
 
 กำรแตง่กำย  : ข้ำรำชกำร :   เครื่องแบบปกติขำว ไม่สวมหมวก 
    ประชำชน :   ชุดผ้ำไทย/สุภำพโทนสีเหลือง 
 

 หมำยเหต ุ 1.  ประดับเข็มท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๖๐ พรรษำ 
      ๒๘ กรกฏำคม ๒๕๕๕ และเข็มท่ีระลึกพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒ 

  2.  ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ำกำกอนำมัยสีขำว หรือหน้ำกำกผ้ำสีขำวตลอดกำรเข้ำร่วมพิธี 
          
3.  คณะกรรมกำรรว่มพธิถีวำยเครือ่งรำชสกักำระและวำงพำนพุม่/พธิจีดุเทยีนถวำยพระพรชยัมงคล 
ประกอบด้วย 
   1. นำยมนตร ี  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
   3. นำงสำวมำรินทร์ กล่ินเชตุ   กรรมกำร 
   ๔. นำยปรำช  เช้ือประดิษฐ์  กรรมกำร 
   ๕. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
   ๖. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
   ๗. นำยจักรกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
   ๘. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
   ๙. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
   ๑๐. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
   ๑๑. นำงภรณี   กังวำน   กรรมกำร 
   ๑๒. นำงสำวกฤติมำ  สืบนำคสุข  กรรมกำร 

   /๑๓. นำยธีรพงษ์...  



 
๓ 

   ๑๓. นำยธีระพงษ ์ เข็มคง   กรรมกำร 
   ๑๔. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  กรรมกำร 
   ๑๕. นำยลิขิต   สอนเทียน  กรรมกำร 
   ๑๖. นำงสำวดำรำพร  ช้อนแดง  กรรมกำร 
   ๑๗. นำงอำรีย์   สำเกกุล   กรรมกำร 
   ๑๘. นำงชนกำนต์  กฤตธัญกช  กรรมกำร 
   ๑๙. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
   ๒๐. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
   ๒๑. นำงสำวกำญจณี  โชติสุข   กรรมกำร 
   ๒๒. นำงค ำมี   ชัยรักษำ   กรรมกำร 
   ๒๓. นำยจักรพันธ์  ชีววัฒนำ  กรรมกำร 
   ๒๔. นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ์   กรรมกำร 
   ๒๕. นำงสกุลทิพย์  ผกำสิทธิ์   กรรมกำร 
   ๒๖. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน ์  กรรมกำร 
   ๒๗. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   ๒๘. นำงทวีรัตน ์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   ๒๙. นำยธวัชชัย   ฉิมมำลี   กรรมกำร 
   ๓๐. นำยพิชัยยุทธ  กนกวิไลกุล  กรรมกำร 
    
 มหีนำ้ที ่ เข้ำร่วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  28  กรกฎำคม  256๕  เวลำ  17.30 น.  ณ บริเวณลำนหน้ำวัดมหำธำตุ (เวทีครึ่งวงกลม) 
อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
 
 กำรแตง่กำย  ข้ำรำชกำร :   เครื่องแบบปกติขำว สวมหมวก 
    ประชำชน   :   ชุดผ้ำไทย/สุภำพโทนสีเหลือง 
 
หมำยเหต ุ 1.  ประดับเข็มท่ีระลึกพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   ๖๐ พรรษำ ๒๘ กรกฏำคม ๒๕๕๕ และเข็มท่ีระลึกพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก         
พุทธศักรำช ๒๕๖๒ 

  2.  ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ำกำกอนำมัยสีขำว หรือหน้ำกำกผ้ำสีขำวตลอดกำรเข้ำร่วมพิธี 
  3.  ผู้ถือพำนพุ่มทอง-พำนพุ่มเงิน ให้สวมถุงมือสีขำว 

 
4.  คณะกรรมกำรฝำ่ยบนัทกึภำพ  ประกอบด้วย 

 1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
 3. นำงสำวอัญญำรัตน ์ ค ำก้อน   กรรมกำร 
 4. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   กรรมกำร 

  5. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
 มหีนำ้ที ่บันทึกและจัดเก็บภำพถ่ำย วีดีโอกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ และประชำสัมพันธ์ทำงเว็ปไซต์ 
โรงเรียน 

 



 
๔ 

 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ  เพื่อให้งำนบรรลุผลตำม 
เป้ำหมำยและบงัเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  2๖  กรกฎำคม  พ.ศ. 256๕ 
 

 

 

       (นำยมนตรี    คงเจริญ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 
 
 


