
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

ที ่10 /๒๕๖6   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2566 
------------------------------------------------- 

 
ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความประสงค์ 

จัดการอบรมนักเรียนในหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพ่ือส่งเสริมการฝึกท าสมาธิอย่างถูกวิธี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยนักเรียนที่ดีงามแก่นักเรียนให้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นก าลังส าคัทท่ีจะช่วยพันนา
ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพลโลก ให้เกิดสันติสุข พันนาจิตใจให้มีความรับผิดชอบพาตนเอง 
อยู่ห่างไกลยาเสพติดและลดการใช้ความรุนแรงต่างๆ จึงได้จัดด าเนินการจัดอบรมในกิจกรรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและวินัยนักเรียนในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เพ่ือให้การจดักิจกรรมการอบรมครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัททัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัททัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัทชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย   

 1. นายธีรศักดิ์  คงเจริท            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. นายประพันธ์  จันทร์จเร  กรรมการยุวสาสมาธิ 

3. นายธิติภูมิ   แก้วเนย   กรรมการยุวสาสมาธิ 
4. นายสัททา  ศิริรักษ์   กรรมการยุวสาสมาธิ 
5. นางสุวรรณ ี  บุททาโยธิน  กรรมการยุวสาสมาธิ 
6. นางจันทิรา  พุทธรักษ์  กรรมการยุวสาสมาธิ 
๗. นางนววรรณ  เนตรบุตร  กรรมการยุวสาสมาธิ 
๘. นายสุวพัชร  ศรีจักรโคตร  กรรมการยุวสาสมาธิ 
9. นางมีนา  มีคุณสุข   กรรมการยุวสาสมาธิ 
10.นายนภิศ  สุวทชาทวรกุล  กรรมการยุวสาสมาธิ 
11.นายมนตรี              คงเจริท                ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

มีหน้ำที่ 
1. ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก สนับสนุน แนะน า และเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงาน

ฝ่ายต่าง ๆ 
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2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 1. นายมนตรี               คงเจริท      ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา  วรากรเจริท  กรรมการ            

  3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  4. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการ   
  5. นายเชษฐา    กันนา   กรรมการและเลขานุการ 

6. นางปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางภ้สติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวชนัทธิดา จิราวัชรภัค  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 2.  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  
 3.  ประสานงานกับทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการติดต่อในทุกเรื่องทุกกรณี 
       3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

 3.๑  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 
   1. นายเชษฐา    กันนา   ประธานกรรมการ 

2. นางอฑิภา  วรากรเจริท  รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
   4. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 
   5. นายฐิตินันท์  เหรียททอง  กรรมการ 

6. นางสาวกาทจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
7. ส.ต.ต.หทิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 

   ๘. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
   9. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
   10. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
   11. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ   

12. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
13. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
14. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
15. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
16. นางสาวอัททารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
17. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
18. นางชนัทธิดา   จิราวัชรภัค  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑9. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.2  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยธุรกำรสำรบรรณ ประกอบด้วย 
๑. นายเชษฐา  กันนา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนัทธิดา จิราวัชรภัค  รองประธานกรรมการ 
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3. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
4. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
5. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  กรรมการ 
6. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
7. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ออกหนังสือราชการ หนังสือเชิทถึงวิทยากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมน าส่งให้เรียบร้อย 
2. ออกเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 

 3.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
  3. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 

4. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายเสกสรร เทียนทอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
จัดสถานทีใ่นหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์(อาคาร 32) จัดงานในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  

โดยมีโต๊ะหมู่บูชาส าหรับวางรูปของหลวงพ่อวิริยังค์ พร้อมธูปเทียนแพ 
 3.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์    กลิ่นเชตุ  ประธานกรรมการ 
  2. ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์   หมอกมืด  กรรมการ 
  3. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  3. นางปภัชทา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ประชาสัมพันธ์และเป็นพิธีกร ในกิจกรรมวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  

 3.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำรกลำงวัน ให้วิทยำกรและครู พร้อมทั้งอำหำรว่ำง 
ส ำหรับนักเรียน ครูและวิทยำกร (เช้ำ-บ่ำย) 

  1. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  ประธานกรรมการ 
2. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
3. นางสาวธัททา น้อยถึง   กรรมการ  

 4. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ  
 5. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียรธรรม กรรมการ 

6. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   กรรมการ 
7. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
๘. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
          1. จัดหาอาหารกลางวันส าหรับครูและวิทยากร 

  2. จัดหารอาหารว่างส าหรับนักเรียน ครูและวิทยากร (เช้า-บ่าย) 
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  3.6 คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นายเชษฐา    กันนา   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอัททารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
3. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
4. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
5. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม  กรรมการ 
6. นานางภรวรรณ อ่ิมประเกียรธรรม  กรรมการ 
7. นางสาวสิริธร   ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ 
8. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
9. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการ 
10. นางนุศรา   สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
11. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการ 
12. นางสาววภิาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
13. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
14. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
15. นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการ 
16. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  กรรมการ 
17. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
18. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
19. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
๒0. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
21. นายวีระศักดิ์ หมอกมืด  กรรมการ 
22. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
23. นายภูวนนท์  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
24. นายอัครพล  สุขประเสริฐ  กรรมการ 
25. นางสาวชนัทธิดา จิราวัชรภัค  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
ควบคุมดูแลนักเรียนท ากิจกรรมในการอบรมในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 ทีห่อประชุม 

ศรีจุฬาลักษณ์ รวมทั้งควบคุมดูแลนักเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการอบรมตาก าหนดการ 
 3.7 คณะกรรมฝ่ำยวิทยำกรให้ควำมรู้ ประกอบด้วย 
  1. นางวราภรณ์   ทองค า   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางภิราณี  คงเจริท   กรรมการ 
  3. ผู้ชว่ยวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน 2 กลุ่ม กรรมการ  

  3.8 คณะกรรมฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
   1. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
   2. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   3. นางสาวอัททารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
   4. นางสาวสิรินุช      เข็มคง   กรรมการ 
   5. นายปิยวัจน ์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
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   6. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
   7. นายวัทน์สิริ   ด้วงบาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 บันทึกภาพและวิดิทัศน์กิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 
   

         3.9 คณะกรรมฝ่ำยแสงเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  ประธานกรรมการ 

   ๒. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่
 ดูแลระบบแสง เสียง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรมนักเรียน  

3.10 คณะกรรมฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
   1. นางชนัทธิดา  จิราวัชรภัค  ประธานกรรมการ 
   2. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
   3. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 

๔. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
5. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
๖. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าบัทชีรายรับ – รายจา่ย  
 2. สรุปค่าใช้จ่ายเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

3.11 คณะกรรมฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
   1. นางสาวอัททารัตน์ ค าก้อน   ประธานกรรมการ 
   2. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 

3. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการอบรม 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด รอบคอบก่อให้บังเกิด
ผลดีแก่ทางโรงเรียนและราชการต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 
        
 
 
      (นายมนตรี คงเจริท) 
                                                      ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ตำรำงก ำหนดกำรกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประจ ำปกีำรศึกษำ 2565 

 

ที ่ รำยกำร วันที่
แข่งขัน 

เวลำ นักเรียน ผู้บรรยำย สถำนทีอ่บรม 

1 รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

๑๒ 
มกราคม 
2565 

๘.๐๐-
๘.๓๐ น. 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ 
 

หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ ์

2 ปฐมนิเทศ 
เปิดประวัต ิ
หลวงพ่อวิริยังค ์

๑๒ 
มกราคม 
2565 

๘.๐๐-
๘.๓๐ น. 

กลุ่มที่ ๑ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
ถึง ๔/๖ 
 
กลุ่มที่ ๒ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/7 
ถึง ๔/๑๒ 
 

อาจารย์วราภรณ์ 
ทองค า 
และคณะ 
 
 
อาจารย์ภริาณี 
คงเจริท 
และคณะ 

หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ ์ 

3 กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อม 
จุดประสงค์การท า
สมาธ ิ
อิริยาบถ ๔ 
จุดเริม่ต้นความตั้งใจ
ในการท าสมาธ ิ
(รับประทานอาหาร
ว่าง) 
การบริกรรม สาธิต
การเดินจงกรมและ
ฝึกการเดินจงกรม 
 

๑๒ 
มกราคม 
2565 

๘.๓๐ – 
๑1.๓๐ น. 

กลุ่มที่ ๑ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
ถึง ๔/๖ 
 
กลุ่มที่ ๒ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/7 
ถึง ๔/๑๒ 
 

อาจารย์วราภรณ์ 
ทองค า 
และคณะ 
 
 
อาจารย์ภริาณี 
คงเจริท 
และคณะ 

หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ ์

๔ พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

๑๒ 
มกราคม 
2565 

11.30-
12.30น. 

กลุ่มที่ ๑ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
ถึง ม.๔/๖ 
 
กลุ่มที่ ๒ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/7 
ถึง ๔/๑๒ 
 
 

ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/1 ถึง 4/6 
 
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4/7 ถึง 4/12 

หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗ - 

ที ่ รำยกำร วันที่
แข่งขัน 

เวลำ นักเรียน ผู้บรรยำย สถำนทีอ่บรม 

5 กิจกรรมนันทนาการ  
ประโยชน์การท า
สมาธ ิ
สมาธิกับการเรียน 
วิทิสาสมาธิ 
รับประทานอาหาร
ว่าง 
ปฏิบัตินั่งสมาธิ 
กิจกรรมพระคณุ 
ที่สาม 
 

๑๒ 
มกราคม 
2565 

1๒.30- 
1๕.๓0น. 

กลุ่มที่ ๑ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
ถึง ม.๔/๖ 
 
กลุ่มที่ ๒ นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/7 
ถึง ม.๔/๑๒ 
 

อาจารย์วราภรณ์ 
ทองค า 
และคณะ 
 
 
อาจารย์ภริาณี 
คงเจริท 
และคณะ 

หอประชุม 
ศรีจุฬาลักษณ ์

6 ปัจฉิมนิเทศ ขอขมา 
กล่าวปิด 

๑๒ 
มกราคม 
2565 

1๕.30- 
1๖.๐0น.  

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ทุกคน 
 
 

อาจารย์วราภรณ์ 
ทองค า 
อาจารย์ภริาณี 
คงเจริท 
 

หอประชุมศรจีุฬา
ลักษณ ์

 


