
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

ที ่100  /๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ ำปี๒๕๖๐ 

 
เนื่องด้วย ตำมประเพณีนิยมของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำเกี่ยวกับกำรศึกษำเล่ำเรียนนั้น ผู้เรียนจะต้อง

ฝำกตัวขอเป็นศิษย์กับครู-อำจำรย์ จึงได้รับกำรศึกษำเล่ำเรียนฝึกวินัย คุณธรรม ศิลปะ วิทยำกำรต่ำงๆ และเพ่ือให้
นักเรียนได้ร ำลึกพระคุณครู สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมและปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ
คร ูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประสิทธิประสำทวิชำควำมรู้และอบรมสั่งสอน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงได้ก ำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดงำนในพิธีไหว้ครูประจ ำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
     ๑. นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร  
     ๒. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์   รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ    รองประธำนกรรมกำร  
     ๔.นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ   รองประธำนกรรมกำร 
     ๕. นำงนิตยำ  พรำมจร    กรรมกำร 
     ๖. นำยสถิตย ์  ตรีกุย    กรรมกำร 
     ๗. นำงสุรำงคณำ คุปตรัตน์   กรรมกำร 
     ๘. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม  กรรมกำร 
     ๙. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์   กรรมกำร 
   ๑๐. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล    กรรมกำร 
   ๑๑. นำยสุนัย  ศรีม่วง    กรรมกำร 
   ๑๒. นำยไชยรัตน์ พรกระแส   กรรมกำร 
   ๑๓. นำงจิรำภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์   กรรมกำร 
   ๑๔. นำยสุนทร  สุคนธพำนิช   กรรมกำร 
   ๑๕. นำยบุญมี  มะริด    กรรมกำร 
   ๑๖. นำยธงชัย  รักถึง    กรรมกำร 
   ๑๗.นำยประยุทธ  ครุธแก้ว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๘.นำยพนม  พุฒลำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๙. นำยวิรัตน์  ตันติกุล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน …/ 



 ๒ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้ำที่จัดกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

๑. นำยประยุทธ  ครุธแก้ว    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์   รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำยโพยม  ศิริพงษ์    กรรมกำร 
๕. นำยสุนัย  ศรีม่วง    กรรมกำร 
๖. นำยสนิท  น้อยคง    กรรมกำร 
๗. นำงจิรำภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์   กรรมกำร 
๘. นำยไชยรัตน์  พรกระแส   กรรมกำร 
๙. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี   กรรมกำร 
๑๐. นำยบุญมี  มะริด    กรรมกำร 
๑๑. นำยธงชัย  รักถึง    กรรมกำร 
๑๒. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง   กรรมกำร  
๑๓. นำยทวีพงศ ์ รอดสิน    กรรมกำร 

  ๑๔.นำยพนม  พุฒลำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๕. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๖. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน    ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
๓.๑ ฝ่ายพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชมีหน้ำที่ประกอบพิธีบวงสรวงพระ

บรมรูปพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประกอบด้วย 
 ๑. นำยโพยม  ศิริพงษ์   หัวหน้ำ 
 ๒. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 

   ๓. นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
   ๔. นำยจักรพันธ์  โพธิ์ดีงำม  ทีมงำน 
   ๕. นำยทวีพงค์  รอดสิน   ทีมงำน 
   ๖. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   ๗. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   ๘. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงำน  

๓.๒ ฝ่ายศาสนพิธีและพิธีการมีหน้ำที่จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชำ จัดรถรับ – ส่ง นิมนต์พระสงฆ์ 
จ ำนวน ๙ รูป อำสนะสงฆ์ ขันน้ ำมนต์ และเครื่องประกอบกำรท ำน้ ำมนต์ ด้ำยสำยสิญจน์ ประกอบ 
ศำสนพิธีและเป็นพิธีกรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรไหว้ครู ประกอบด้วย 

 ๑. นำยสุนัย  ศรีม่วง   หัวหน้ำ 
   ๒. นำยจักรพันธ์  โพธิ์ดีงำม  ทีมงำน 
   ๓.นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
   ๔. นำงภรณี  กังวำล   ทีมงำน 
   ๕. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 
   ๖. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงำน 

๓.๓ ฝ่ำยสถำนที่และ.../ 



 ๓ 

 ๓.๓ ฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์การบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชมีหน้ำที่
จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง ธูปเทียนและดอกไม้ประดับที่พระบรมรูปพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช          
ศำลพระภูมิ พร้อมพวงมำลัย ๑๕ พวง ประกอบด้วย 
  ๑. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  หัวหน้ำ 

   ๒. นำงนิตยำ  พรำมจร   ทีมงำน 
   ๓. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  ทีมงำน 
   4. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
   5. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   6. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   7. นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมงำน 
   8. นำงสำวสุภำภรณ์ นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 

๓.๔ ฝ่ายจัดสถานที่ตกแต่งลานพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และพิธีไหว้ครูมีหน้ำที่ 
 ๑) จัดมัดผ้ำและตกแต่งเวทีแสดงศักยภำพนักเรียน ตั้งโต๊ะหมู่บูชำ อำสนะสงฆ ์        

ชุดรับแขกและที่นั่งส ำหรับครูอำจำรย์ – นักเรียน เวทีบรรเลงดนตรีไทย 
 ๒) เขียนข้อควำมประดับฉำกบนเวทีให้สวยงำม “พิธีไหว้ครู ประจ าปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐”  
๓) จัดกระถำงต้นไม้ประดับ บริเวณลำนพ่อขุนหน้ำพระบรมรูป เวทีแสดงศักยภำพ

นักเรียนและประดับธงชำติ ธงโรงเรียน ประกอบด้วย 
   ๑.  นำยธงชัย  รักถึง   หัวหน้ำ 
   ๒.  นำยบุญมี  มะริด   ทีมงำน 
   ๓.  นำงภรณี  กังวำล   ทีมงำน 
   ๔.  นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 

๕.  นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   ทีมงำน 
๖.  นำงสำวดำรำพร     ซ้อนแดง  ทีมงำน 

   ๗.  นำยสนิท  น้อยคง   ทีมงำน 
   ๘.  นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 

๙.   นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมงำน 
๑๐ .นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
๑๑. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
๑๒. นำงสำวยุพิน อยู่เปีย   ทีมงำน 
๑๓. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน 
๑๔.. นักกำรภำรโรงทุกคน   ทีมงำน 

๓.๕ ฝ่ายดนตรีไทยมีหน้ำทีจ่ัดวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีไหว้ครูจนเสร็จพิธี ณ บริเวณเวที 
ศักยภำพนักเรียน ประกอบด้วย 

๑. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   หัวหน้ำ 
   ๒. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
   ๓. นักเรียนชมรมดนตรีไทย   ทีมงำน 

๓.๖ ฝ่ำยฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู…/ 



 ๔ 

๓.๖ ฝ่ายฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู มีหน้ำที่ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ผู้ถือพำนและน ำสวดมนต์ไหว้ครู 
ให้ถูกต้องตำมพิธีกำร ประกอบด้วย 

๑. นำยโพยม  ศิริพงษ์   หัวหน้ำ 
   ๒. นำงเฉลิม  พรกระแส  ทีมงำน 
   ๓. นำงจิรำภรณ์  วงศ์กวีไพโรจน์  ทีมงำน 
   ๔. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   ทีมงำน 
   ๕. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
   ๖. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
   ๗. นำงมนชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 
   ๘. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน 
   ๙. นำยอมรพันธ์  อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
            ๑๐.ส.ต.ตหญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
   ๑๑. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงำน 
   ๑๒. ครูประจ ำตัวนักเรียนทุกคน   ทีมงำน   

๓.๗ ฝ่ายจัดเครื่องไทยธรรม มีหน้ำที่  
๑) จัดเตรียมภัตตำหำรบรรจุปิ่นโต ๑๐ ชุด เครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด ปัจจัย ๑๐ ซอง 
๒) หนังสือและแป้งหอมส ำหรับเจิมหนังสือ 

ประกอบด้วย 
๑. นำงจิรำภรณ์  วงศ์กวีไพโรจน์  หัวหน้ำ 

   ๒. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงำน 
   ๓. นำงนิตยำ  พรำมจร   ทีมงำน 

๔.นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมงำน 
   ๕. นำงสุรำงคนำ  คุปตรัตน์  ทีมงำน 
   ๖. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง   ทีมงำน 
   ๗. นำงสำวณิชภัสร ์ สมปู่   ทีมงำน 

๓.๘ ฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมพิธีสักการะพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และพิธีไหว้ครู มีหน้ำที่ 
นัดหมำย จัดกำรดูแลนักเรียนเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ๑. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล   หัวหน้ำ 
   ๒. นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
   ๓. นำยอมรพันธ์  อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
   ๔. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงำน 

๕. นำยฐิตินันต ์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
๖. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน   
๗. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 

   ๘. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
   ๙. นำงมนชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 
   ๑๐. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 

 ๑๑. นำงภัสติ์ทิพำ…/ 



 ๕ 

   ๑๑. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
   ๑๒. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
   ๑๓. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
   ๑๔. นำยกนกศักดิ์ สอนเพียร  ทีมงำน 
   ๑๕. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 

๑๖. นำงสำวมยุร ี อิทธิสวัสดิพันธุ์  ทีมงำน 
๑๗. ส.ต.ตหญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
๑๘. นำงสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  ทีมงำน 
๑๙. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  ทีมงำน 
๒๐. ครูประจ ำตัวนักเรียนทุกคน   ทีมงำน 

๓.๙ ฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้ำที่ ติดตั้งเครื่องขยำยเสียงในบริเวณหน้ำพระบรมรูป 
พ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช และบริเวณพิธีไหว้ครู ประกอบด้วย 
   ๑. นำยพนม  พุฒลำ   หัวหน้ำ 
   ๒. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  ทีมงำน 
   ๓. นำยสมชำย  อินอยู่   ทีมงำน 

๓.๑๐ ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้ำที ่ถ่ำยภำพและถ่ำยวีดีทัศน์พิธีไหว้ครู ประจ ำปี ๒๕๖๐ ตลอดพิธี 
ไหว้ครูและประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
๒.นำยปฏิฬ                 นำคทอง   ทีมงำน 
๓.นำยณรรตธร  คงเจริญ   ทีมงำน 

๓.๑๑ ฝ่ายบริการเครื่องดื่ม มีหน้ำที่ บริกำรจัดหำน้ ำดื่มส ำหรับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ประกอบด้วย 

๑. นำงวิไล  นิลทวี   หัวหน้ำ 
๒. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๓. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
๔. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
๕. นำงสำวน้ ำเพชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
๖. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
๗. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 
๘. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
๙. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   ทีมงำน  
๑๐.นำงสำวภิรำณ ี โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
๑1.นำงสำวปิยนุช น้อยคง   ทีมงำน 
๑2.นำงสำวนรำภรณ ์ สุดสนอง  ทีมงำน 
 
 
 

๓.๑๒ ฝ่ำยกำรเงินและวัสดุ.../ 



 ๖ 

๓.๑๒ ฝ่ายการเงินและวัสดุ มีหน้ำที่ เบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้ 
เป็นไปตำมโครงกำรและตำมระเบียบแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 

๑.  นำงนิตยำ  พรำมจร   หัวหน้ำ 
๒.  นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๓.  นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ทีมงำน 
๔.  นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
๕.  นำงประกำยดำว ปำนอยู่   ทีมงำน 
๖.  นำงสำวสภุำพร สีนวล   ทีมงำน 
7.  นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 

๓.๑๓ ฝ่ายจัดประกวดพานไหว้ครู มีหน้ำที่ นิเทศติดตำมดูแลกำรประดิษฐ์พำนไหว้ครูพร้อม 
จัดล ำดับประกวด พิมพ์เกียรติบัตร และมอบเงินรำงวัลให้ผู้ชนะกำรประกวด ประกอบด้วย 

๑. นำยไชยรัตน์  พรกระแส  หัวหน้ำ 
๒. ส.ต.ตหญิงภัทร์วดี มูลดี   ทีมงำน 
๓. นำยชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  ทีมงำน 
๔. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
๕. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  ทีมงำน 
๖.  นำงสำวกนกพร    ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
๗.  นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม  ทีมงำน 
๘.  นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
๙.  นำงสุมำล ี  หมำกผิน  ทีมงำน 
๑๐. นำยกนกศักดิ์ สอนเพียร  ทีมงำน 
๑๑. นำงมนชนก  หนูแก้ว   ทีมงำน 
๑๒. นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม  ทีมงำน 
๑๓. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน 
๑๔. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
๑๕. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๑๖. นำยอมรพันธ์ อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
๑๗. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงำน 
๑๘. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง.  ทีมงำน 
๑๙. นำยสนิท  น้อยคง   ทีมงำน 
๒๐. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 

          ๒๑. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
๒๒. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ทีมงำน 
๒๓. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 

 ๒๔. ครูประจ ำตัวนักเรียนทุกคน   ทีมงำน 
 
 

๓.๑๔ ฝ่ำยประเมินผล.../ 



 ๗ 

๓.๑๔ ฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ สังเกต ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท ำ 
รูปเล่ม ประกอบด้วย  

๑. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม หัวหน้ำ 
๒. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๓. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
๔. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๕. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
๖. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   ทีมงำน 
๗. นำงสำวสุภำพร สีนวล   ทีมงำน 
๘. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม 
ควำมสำมำรถเพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

           สั่ง  ณ วันที่  8   มถิุนำยน  ๒๕๖๐ 
 
 

 
           (นายธีรศักดิ์      คงเจริญ) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 


