
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่ 285 /๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปี 2565 

…………………………………………………………………… 
  เนื่องในศุภวำระท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง       
ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ  ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม ๒๕65  นับเป็นมหำมงคลยิ่งอีกวำระหนึ่ง  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงได้ก ำหนดจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ  ในวันพฤหัสบดทีี่ 11  สิงหำคม  ๒๕65 
 

   เพ่ือให้กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  
อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร         
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗      
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ   
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

๑.  นำยมนตรี   คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 

   ๓.  นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธำนกรรมกำร  
4.  นำยปรำช   เชื้อประดิษฐ์  รองประธำนกรรมกำร 

 5.  นำงสำวกำญจนำ   มณีวัลย์   กรรมกำร 
          6.  นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
 7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมกำร 
 8.  นำงดวงพร   มำกล้ ำ   กรรมกำร 
 9. นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
         10. นำยเสกสรร    เทียนทอง  กรรมกำร 
         11. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  กรรมกำร  

                   12. นำยสมชำย   ดวงเนตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         13. นำยอภิสิทธิ์      มิ่งกลิ่น       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

            2. คณะกรรมการการด าเนินงานและประสานงาน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

  ๑. นำยสมชำย   ดวงเนตร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยพนม   พุฒลำ   กรรมกำร 

๓. นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
  ๔. นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
  ๕. นำยเสกสรร   เทียนทอง  กรรมกำร 
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  6. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  7. นำงวิไล   นิลทวี   กรรมกำร 
  8. นำงสำวชนัญธิดำ   จิรำวัชรภัคร  กรรมกำร 

9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมกำร 
๑0. นำยวีรพล   ปำนด ำ   กรรมกำร 
11. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
12. นำงโชษิตำ   หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
13. นำยอภิสิทธิ์      มิ่งกลิ่น       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  

        ๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมโครงกำรและตำมระเบียบแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสมใจ   พงษ์สิงห์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงวิไล   นิลทวี   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวจุฑำทิพย์      ค ำสุด   กรรมกำร 
  4. นำงทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     5. นำงสำวสุชิตำ      ไชยบัง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                      
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ เตรียมก ำหนดกำรประกอบพิธี ค ำกล่ำวถวำยพระพร  
ชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และด ำเนินกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  
ประกอบด้วย        
 1. นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยลิขิต     สอนเทียน  กรรมกำร 

3. นำงสำวศิริกัลยำ    โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
4. นำยวิทยำ   อินอยู่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสำวปำริชำต  ผำสุก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำร ผูกผ้ำประดับตกแต่งหอประชุมศรีจุฬำลักษณ์
(หอประชุม 32) ให้สวยงำม  และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เครื่องรำชสักกำระ ประดับธงชำติไทย  ธงอักษรพระปรมำภิไธย ส.ก. จัดโต๊ะส ำหรับ    
ลงนำมถวำยพระพร ๒ ชุด   ตำมแบบที่ก ำหนดและจัดเก้ำอ้ีส ำหรับ ครูและบุคลำกร จ ำนวน 200 ตัว  ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 11  สิงหำคม  ๒๕64  ประกอบด้วย 

๑.  นำยเสกสรร             เทียนทอง                    ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยณัฐพงศ ์   บุญจันทร์  กรรมกำร 

3.  นำงสำวดำรำพร      ซ้อนแดง  กรรมกำร 
4.  นำงสำวยุพิน      อยู่เปีย         กรรมกำร 
5.  นำงสำวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
6.  นำงสำวจุฑำทิพย์  ค ำสุด   กรรมกำร 
 7.  นำยชำนนท์   ผ่องฉวี   กรรมกำร  
 8.  นำยศุภรัฐ   จัตวำ   กรรมกำร 
 9.  นักกำรภำรโรงทุกคน     กรรมกำร 

  10. นำยจิรกิตติ์   แสงจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 12. นำงสำวอนงค์นำฏ    ปำนด้วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 6. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้ำที่ ติดตั้งเครื่องขยำยเสียงในอำคำรประชุม             
ศรีจุฬำลักษณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นำยพนม   พุฒลำ   ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำยสมชำย     ดวงเนตร  กรรมกำร 
                    3. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  กรรมกำร 
                    4. นำยสมชำย   อินอยู่    กรรมกำร 
  

    ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมวันเฉลิม         
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  หน้ำแถวเคำรพธงชำติ  
สื่อมวลชนท้องถิ่น  และเว็บไซต์ของโรงเรียนประกอบด้วย 

๑.  นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยวิษณุ     อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
3.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี             มูลดี   กรรมกำร 
4.  นำงสำวศิริกัลยำ          โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
5.นำยลิขิต                  สอนเทียน  กรรมกำร 
6. นำยปฏิฬ   นำคทอง   กรรมกำร 
7. นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน   กรรมกำร 

                     8. นำงสำวสิรินุช      เข็มคง   กรรมกำร 
9.นำงประเสริฐ      อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำร  จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกิจกรรม             
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  และจัดท ำสมุดลง
นำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวตำมแบบที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

๑. นำงโชษิตำ   หล่ ำทุ่ง   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวชนิดำ   อินผ่อง   กรรมกำร  
3. นำงสำวณิชภัสร์    สมปู่   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำพร     สีนวล   กรรมกำร 

          5. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้ำที่  บันทึกภำพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ 

เจ้ำอยู่หัว ประกอบด้วย 
1.  นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยปฏิฬ     นำคทอง   กรรมกำร 
3.  นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน   กรรมกำร 
4.  นำงสำวสิรินชุ    เข็มคง   กรรมกำร 
5.  นำยปิยวัจน์      พันธุ์วโรบล  กรรมกำร 
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๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร  มีหน้ำที่  รวบรวมกำรจัดงำนกิจกรรม “วันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ” ท ำเป็นรูปเล่มเพ่ือรำยงำน
ผู้เกี่ยวข้องและ เป็นข้อมูลหลักฐำนเพื่อพัฒนำโครงกำรต่อไป ประกอบด้วย 

๑. นำยอภิสิทธิ ์    มิ่งกลิ่น   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงโชษิตำ   หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
3. นำงสำวชนิดำ   อินผ่อง   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำพร     สีนวล   กรรมกำร 
5. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่ 9 สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

(นำยมนตรี   คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ก าหนดการ 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ อประชุมศรีจุฬาลักษณ์(หอประชุม 32)โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

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

เวลำ 08.00 น. -    คณะครู นักเรียน บุคลำกร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี หอประชุม         
ศรีจุฬำลักษณ์(หอประชุม 32) 

08.๒0 น.  -    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี              
(เปิดเพลงมหำฤกษ์)  

- ประธำนถวำยควำมเคำรพหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

- ประธำนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวำยควำมเคำรพหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
จำกนั้นกล่ำวอำศิรวำทถวำยสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่ำวน ำถวำยพระพรชัย
มงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

- ประธำนในพิธี อ่ำนค ำกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล  
- ประธำนพร้อมผู้เข้ำร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

 (เปิดเพลงสรรเสริญพระบำรมีและเปิดเพลงสดุดีพระแม่ไทย)   
09.00 น. -    ประธำนลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ            
      พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 
  
 -    คณะครู นักเรียน บุคลำกร ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์    
      พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 
       ตำมล ำดับ 

- ประธำนพร้อมผู้เข้ำร่วมพิธี ถ่ำยรูปร่วมกัน 
- ประธำนเดินทำงกลับ 
- เสร็จพิธี 

 
 
 

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

หมายเหตุ : การแต่งกาย -    ข้ำรำชกำร/ พนักงำนรำชกำร : เครื่องแบบปกติขำว 
- ลูกจ้ำง : ชุดสุภำพสีฟ้ำ 
- นักศึกษำ : เครื่องแบบนักศึกษำตำมสังกัด 
- นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน 


