
 

 
 
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
ท่ี 565 / ๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่ 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวชัรราชธิดา 

และท าบุญตักบาตรสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 
 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ได้ก าหนดให้มีกจิกรรมท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล
แด่ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวัชรราชธิดา 
และท าบุญตักบาตรสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดงานในวัน พฤหัสบดี ท่ี 29 ธันวาคม 2565เวลา 07.50 น. ณ บริเวณโดมเวที
ศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

เพื่อให้การด าเนนิการจัดงานสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ     กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  จงึแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน
ส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ พุทธศกัราช 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการตา่งๆ  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑.  นายมนตร ี   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นางสาวมารินทร ์  กลิ่นเชตุ            รองประธานกรรมการ  
4.  นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 

 5.  นายเชษฐา    กันนา   รองประธานกรรมการ 
 6.  นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์   กรรมการ 
          7.  นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
 8.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี      มูลดี   กรรมการ 
 9.  นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการ 
 10. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 

11. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ 
 12. นางภัสต์ิทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

13. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                     / ๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน                                                                      



 

 

๒. คณะกรรมการการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน  มีหน้าท่ี  จัดการด าเนินการติดต่อประสานงาน
แก้ปัญหาต่าง ๆ   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นายเชษฐา    กันนา   ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชาย   ดวงเนตร  รองประธานกรรมการ 

          3. นายภาณุพงศ ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี   กรรมการ 

5. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
6. นางสาวชนัญธิดา   จิราวัชรภัค  กรรมการ 
7. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
8. นางวิไล   นิลทว ี   กรรมการ 
9. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
10. นำงสำวน  ำฝน  แดงอ่อง   กรรมการ 
๑1. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์    หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ มีหน้าท่ี ดังนี้  
  1) นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธสีงฆ์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
  2) จัดสถานท่ี โต๊ะหมู่บูชา ขันน้ ามนต์ พร้อมสิ่งของประกอบท าน้ ามนต์ เทียนชนวน  
ด้ายสายสิญจน์ หญ้าคา ส าหรับพรมน้ าพระพุทธมนต์ อาสนสงฆ์และเสื่อ 
  3) ปรนนิบัติพระสงฆ์ อ านวยความสะดวกในการพรมน้ าพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง 
  4) จัดหาเจา้ภาพ จตุปัจจัย จ านวน 23 ซอง 
ประกอบด้วย 
  ๑. นายภาณุพงศ์    คงเชื้อสาย  ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรพล      ปานด า   กรรมการ 
๓. นางสุภาพ      น้อยจันทร ์  กรรมการ 
๔. นายพนม      พุฒลา   กรรมการ 
๕. นายสุเทพ      มาคง   กรรมการ 
๖. นางเบญจมาภรณ์    เทียนทอง  กรรมการ 
7. นายอภสิิทธิ์     มิ่งกลิน่   กรรมการ 
8. นายปลวชัร      พุ่มพวง   กรรมการ 
9. นางสาวนศุรา     รอดสิน   กรรมการ 
๑0. นางสาววรรณิศา     เจิมนิ่ม   กรรมการ 
11. นายจักรพนัธ์     ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
12. นายชานนท์    ผ่องฉว ี   กรรมการ 
๑3. นายพงศกร     ป้อมแก้ว  กรรมการ 
๑4. นายปิยวจัน์      พันธุ์วโรบล  กรรมการ 

/๑5 นางสาวสุภาพร 



 

 

๑5 นางสาวสุภาพร   สีนวล   กรรมการ 
๑6. นางสาวธัญญา    น้อยถึง   กรรมการ 
17. นายอดิศร    แพรเนียม  กรรมการ 
18. นางสาวนิภาพร   กาวีระ   กรรมการ 
19. นางสาวศุภรัตน์    ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 
20. ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการตลอดงาน 
ประกอบด้วย  

๑. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  3. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 

4. นางสาวปาริชาต  ผาสุก   กรรมการ 
  5. นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ    
  6. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  8. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าท่ี  ติดต้ังเครื่องขยายเสียง คุมเครื่องขยายเสียง
ให้ใช้งานได้ดีจนเสร็จสิ้นกจิกรรม และบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ  
  2. นายปฏิฬ   นาคทอง  กรรมการ 

3. นางสาวอัญญารัตน์       ค าก้อน   กรรมการ 

  4. นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมการ 
  5. นำยวัทน์สิริ   ด้วงบาง   กรรมการ 

6. นายปิยวัจน์      พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
7. นายเฉลิมพล   อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
6.คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 

1) รับผิดชอบการจัดสถานท่ีบริเวณเวทีศักยภาพ 
2) จัดท าป้าย ผูกผ้ารอบเวทีและตกแต่งบริเวณจัดกิจกรรมให้สวยงาม 
3) จัดโต๊ะส าหรับวางข้าวสารอาหารแห้ง ส าหรับครู 
4) จัดเก้าอี้ส าหรับผู้บริหารและคณะครู  

ประกอบด้วย 
1. นายเสกสรร   เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
3. นายณัฐพงศ์     บุญจันทร์  กรรมการ 
4. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
5. นายวิษณุ                อ้นบางเขน  กรรมการ 

/9. นายจิรกิตต์ิ   



 

 

9. นายจิรกิตต์ิ     แสงจันทร์                    กรรมการ 
10. นางสาวอนงค์นาฏ    ปานด้วง   กรรมการ 
11. นางสาวดาราพร    ซ้อนแดง  กรรมการ  
12. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมการ 
13. นายชานนท์    ผ่องฉวี   กรรมการ 
14. นางสาวนศุรา    รอดสิน   กรรมการ 
15. นางสาวจุฑาทิพย์      ค าสุด   กรรมการ 
16. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1 - ๖   กรรมการ 
17. นักการภารโรง     กรรมการ 
18. นักศึกษาฝึกประสบการณ ์    กรรมการ 
19. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  กรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายรับและถ่ายของตักบาตร มีหน้าท่ี จัดคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสายุวกาชาด นักเรียนโครงการหอ้งเรียนกีฬา จัดเตรียมกระสอบรับถ่ายของตักบาตรจากพระสงฆ์ 
และจัดสรรตามวัดต่างๆ ประกอบด้วย 

 1. นายสมชาย   ดวงเนตร  ประธานกรรมการ 
 2. นายทวีพงศ ์   รอดสิน   กรรมการ 
 3. นายชัยณรงค ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
 3. นางสาวนางสาวนพิพิชฌาน์  นาคทรัพย์   กรรมการ 
 4. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการ 
 5. นายสมชาย   จรแจ่ม    กรรมการ 
 5. นายนิทัศน ์   ศรีเจริญ   กรรมการ 
 6. นายพชิัยยุทธ   กนกวิไลกุล  กรรมการ 

7. คณะกรรมการนกัเรียน     กรรมการ 
 8. นักเรียนอาสายุวกาชาด    กรรมการ 
 9. นักศึกษาทหาร     กรรมการ 
 10. นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา   กรรมการ 
 11. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจกรรมในชั้นเรียน มีหน้าท่ี ร่วมวา่งแผนด าเนนิการจัดกจิกรรม และ

ควบคุมดูแลในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย 
 1.หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   ประธานกรรมการ 
 2.ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการและเลขานุการ 
 

/9. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดระเบียบ 



 

 

9. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดระเบียบการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของผู้บริหารคณะครูและ
นักเรียน มีหน้าท่ี วางแผนจัดการให้ผู้บริหารคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษารว่มกิจรรมท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย 

 1. นายสมชาย   ดวงเนตร  ประธานกรรมการ 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี   กรรมการ 
3. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
4. นางสาวชนัญธิดา   จิราวัชรภัค  กรรมการ 
5. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
6. นางวิไล   นิลทว ี   กรรมการ 
9. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน

และบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมชาย   ดวงเนตร  ประธานกรรมการ 
  2. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  3. นายสมชาย   จินะ   กรรมการ 
  4. นายจิรกิตต์ิ     แสงจนัทร์                   กรรมการ 
  5. นายภคัพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  7. นายอภสิิทธิ์   มิ่งกลิน่   กรรมการ 
  8. นายอ านวย   บุญคุ้ม   กรรมการ 
  9. ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
  10. สารวัตรนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  11. ยามรักษาความปลอดภัยทุกคน    กรรมการ 
  12. นายกนกศักดิ ์  สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
  
๑1. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  มีหน้าท่ี  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผลถา่ยภาพจัดท ารูปเล่ม  กิจกรรม
เป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  ประกอบด้วย 

1. นายวิทยา   อินอยู่   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 

  3. ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
4. นายอ านวย   บุญคุ้ม    กรรมการ 
5. นางสาวชนิดา   อินผ่อง    กรรมการ 
6. นำงสำวน  ำฝน   แดงอ่อง    กรรมการ  
7.  นางโชษิตา   หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าสัง่นี้  ปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ  
เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                  
        (นายมนตรี    คงเจริญ) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ก าหนดการ 

พิธีท าบุญตักบาตร วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
ณ โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขึ้น ๗ ค่ าเดือน ๒) 
 

เวลา ๐๗.๕๐ น.   ผู้อ านวยการ ครูและบคุลากรทางการศึกษา นักเรยีน พร้อมกันบริเวณโดมใหญ่ 

- ท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

เวลา ๐๘.๑๐ น. ประธานสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป นั่งอาสนะพิธ ี

- ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธปฏิมาประธาน 

- ศาสนพธิีกรน ากราบพระ อาราธนาศลี  
- ประธานสงฆใ์ห้ศลี ผู้ร่วมพิธีรับศลี 

- ศาสนพธิีกรกล่าวค าอาราธนาพระปริตร พระสงฆข์ัดพระปริตร 

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (จบแล้ว) 
- ศาสนพธิีกรกล่าวน า ค าถวายจตุปัจจัย/ขา้วสารอาหารแห้ง 

- ผู้อ านวยการ เจา้ภาพ ประเคนจตุปัจจัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

- ประธานสงฆ์อนุโมทนากถา (กรวดน้ า รับพร) 
- ศาสนพธิีกรน ากราบลาพระรัตนตรัย 

- ประธานสงฆ์ (พระครูอุดมปัญญาวุฒิ วัดบึงภูเต่า) ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ โดยท่ัว 

- พระสงฆ์เดินแถวรับบาตร 18 รูป แบ่งเป็น 3 สาย สายละ 6 รูป 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


