คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
ที่ ๑๑8/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้กาหนดจัดพิธีไหว้ครูและสักการะพระบรมรูปพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาราลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
สืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงสืบไป เพื่อให้กำรจัดงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
อำศัยอำนำจควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ ควบคุมกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำยสมพร
สุขอร่ำม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอฑิภำ
วรำกรเจริญ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยวิรัตน์
ตันติกุล
กรรมกำร
๖. นำยพนม
พุฒลำ
กรรมกำร
๗. นำยชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมกำร
๘. นำงจิดำภำ
พรำมจร
กรรมกำร
๙. นำงชนกำนต์
กฤติธัญกช
กรรมกำร
๑๐. นำยสุนัย
ศรีม่วง
กรรมกำร
๑๑. นำยประสงค์ ทิพย์ธำนี
กรรมกำร
๑๒. นำยฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๑๓. นำงจรรยำ
ตรีกุย
กรรมกำร
๑๔. นำยบุญมี
มะริด
กรรมกำร
๑๕. นำยธงชัย
รักถึง
กรรมกำร
๑๖. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม
กรรมกำร
17. นำงอำรีย์
สำเกกูล
กรรมกำร
๑๘. นำงภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙. นำงวิไล
นิลทวี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๐. นำงนภำพร
โพธิ์เงิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน…

-๒๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานและประสานงาน มีหน้ำที่ จัดกำรดำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำงภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิรัตน์
ตันติกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพนม
พุฒลำ
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยโพยม
ศิริพงษ์
กรรมกำร
๕. นำยสุนัย
ศรีม่วง
กรรมกำร
๖. นำยประสงค์
ทิพย์ธำนี
กรรมกำร
๗. นำยบุญมี
มะริด
กรรมกำร
๘. นำยธงชัย
รักถึง
กรรมกำร
๙. นำงทวีรัตน์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๑๐. นำยทวีพงศ์
รอดสิน
กรรมกำร
๑๑. นำงวิไล
นิลทวี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. นำงนภำพร
โพธิ์เงิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มีหน้ำที่
ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประกอบด้วย
๑. นำยโพยม
ศิริพงษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีรพล
ปำนดำ
กรรมกำร
๓. นำยพนม
พุฒลำ
กรรมกำร
๔. นำยทวีพงศ์
รอดสิน
กรรมกำร
๕. นำยฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๖. นำงทวีรัตน์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๗. นำยสำธิต
จันสิงขรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๘. นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธีและพิธีการไหว้ครู มีหน้ำที่ จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชำ
จัดรถรับ – ส่ง นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป อำสนะสงฆ์ ขันน้ำมนต์ และเครื่องประกอบกำรทำน้ำมนต์
ด้ำยสำยสิญจน์ ปัจจัยไทยทำนถวำยพระ ภัตรตำหำรเพล ดำเนินกำรประกอบศำสนพิธีและเป็นพิธีกร
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรไหว้ครู ประกอบด้วย
๑. นำยสุนัย
ศรีม่วง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยโพยม
ศิริพงษ์
กรรมกำร
3. นำงอำรีย์
สำเกกูล
กรรมกำร
๔. นำยวันชัย
วงษ์เทพนิวัติ
กรรมกำร
๕. นำงสมปอง
ปำนเมือง
กรรมกำร
๖. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น
กรรมการและเลขานุการ
๗. นำยสำธิต
จันสิงขรณ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง ธูปเทียนและดอกไม้ประดับที่พระบรมรูปพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
ศำลพระภูมิ พร้อมพวงมำลัย ๑๕ พวง ประกอบด้วย
/๑. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง…

๑. นำงทวีรัตน์
๒. นำงจิดำภำ
๓. นำงภรณี
๔. นำงรัชดำ
๕. นำงสุชำดำ
๖. นำงภัสติ์ทิพำ
๗. นำงแววดำว
๘. นำงสำวสุภำพร

-๓เหรียญทอง
พรำมจร
กังวำล
ศิริศรีลดำมำศ
ยงค์เจำะ
ยนต์นิยม
อยู่สุข
นิรันดร์รัตนกิจ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ตกแต่งลานพ่อขุนรามคาแหงมหาราชและเวทีพิธีไหว้ครู
มีหน้ำที่ จัดมัดผ้ำและตกแต่งเวทีแสดงศักยภำพนักเรียน ตั้งโต๊ะหมู่บูชำ อำสนะสงฆ์ ชุดรับแขก และที่นั่งสำหรับ
ครูอำจำรย์ – นักเรียน เวทีบรรเลงดนตรีไทย เขียนข้อควำมประดับฉำกบนเวทีให้สวยงำม “พิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑” และจัดตกแต่ง
สถำนที่ บริเวณลำนหน้ำพระบรมรูปพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช และบริเวณศำลพระภูมิเจ้ำที่ ประกอบด้วย
๑. นำยธงชัย
รักถึง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบุญมี
มะริด
กรรมกำร
๓. นำงภรณี
กังวำล
กรรมกำร
๔. นำงสมปอง
ปำนเมือง
กรรมกำร
๕. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง
กรรมกำร
๖. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง
กรรมกำร
๗. นำงสำวยุพิน
อยู่เปีย
กรรมกำร
๘. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
กรรมกำร
๙. นำยณัฐพงศ์
บุญจันทร์
กรรมกำร
๑๐. นำยศุภชัย
ยงค์เจำะ
กรรมกำร
๑๑. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น
กรรมกำร
๑๒. นำยเสกสรร
เทียนทอง
กรรมกำร
๑๓. นำยชำนนท์
ผ่องฉวี
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวนุศรำ รอดสิน
กรรมกำร
๑๕. นักกำรภำรโรงทุกคน
กรรมกำร
๑๖. นำงแววดำว
อยู่สุข
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นำยภัคพล
หล่ำทุ่ง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย มีหน้ำที่ จัดวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีไหว้ครูจนเสร็จพิธี
ณ บริเวณเวทีศักยภำพนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นำยทวีพงศ์
รอดสิน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจิระเมศร์
อัครรังสีธนกุล
กรรมกำร
๓. นำงรัชนี
พุดซ้อน
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
ผู้ถือพำนและนำสวดมนต์ไหว้ครูให้ถูกต้องตำมพิธีกำร ประกอบด้วย
๑. นำยโพยม
ศิริพงษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเฉลิม
พรกระแส
กรรมกำร
๓. นำยสุนัย
ศรีม่วง
กรรมกำร
/๔. นำยธีรพงษ์ เข็มคง…

-๔๔. นำยธีรพงษ์
เข็มคง
๕. นำงทวีรัตน์
เหรียญทอง
๖. นำยวีรพล
ปำนดำ
๗. นำงภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
๘. นำยขวัญชัย
สุขมำ
๗. นำยฐิตินันท์
เหรียญทอง
๑๐. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
๑๑. ครูที่ปรึกษำนักเรียนทุกระดับชั้น
๑๒. นำยวิทยำ
อินอยู่
๑๓. นำยสำธิต
จันสิงขรณ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของถวายพระ มีหน้ำที่ จัดเตรียมภัตตำหำรบรรจุปิ่นโต
๑๐ เถำ เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ๑๐ ชุด หนังสือ และแป้งหอมสำหรับเจิมหนังสือ ประกอบด้วย
๑. นำงวิไล
นิลทวี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงภรวรรณ
อิ่มประเกียนธรรม
กรรมกำร
๓. นำงจิดำภำ
พรำมจร
กรรมกำร
๔. นำงแววดำว
อยู่สุข
กรรมกำร
๕. นำงสุชำดำ
ยงค์เจำะ
กรรมกำร
๖. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง
กรรมกำร
๗. นำงสำวณิชภัสร์ สมปู่
กรรมกำร
๘. นำงดวงพร
มำกล้ำ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นำงปกำยดำว
ปำนอยู่
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมพิธีสักการะพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
และพิธีไหว้ครู มีหน้ำที่ จัดกำรดูแลนักเรียนเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นำยวิรัตน์
ตันติกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพนม
พุฒลำ
กรรมกำร
๓. นำยฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๔. นำงวันทนีย์
สุขเจริญ
กรรมกำร
๕. นำยขวัญชัย
สุขมำ
กรรมกำร
๖. นำงอุษำ
พุฒลำ
กรรมกำร
๗. นำงสุชำดำ
ยงค์เจำะ
กรรมกำร
๘. นำงมนชนก
หนูแก้ว
กรรมกำร
๙. นำงสำวกนกพร ศรีอำพันธ์
กรรมกำร
๑๐. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม
กรรมกำร
๑๑. นำยวีรพล
ปำนดำ
กรรมกำร
๑๒. นำงสุมำลี
หมำกผิน
กรรมกำร
๑๓. นำยกนกศักดิ์ สอนเพียร
กรรมกำร
๑๔. นำงทวีรัตน์
เหรียญทอง
กรรมกำร
๑๕. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
กรรมกำร
/๑๖. นำงสมศรี ชัยมงคลศักดิ์…

-๕๑๖. นำงสมศรี
ชัยมงคลศักดิ์
๑๗. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว
๑๘. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
๑๙. นำยวิทยำ
อินอยู่
๒๐. นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้ำที่ ติดตั้งเครื่องขยำยเสียงในบริเวณหน้ำพระบรมรูป
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช และเวทีแสดงศักยภำพนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นำยพนม
พุฒลำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมพล
อินทรสอำด
กรรมกำร
๓. นำยสมชำย
อินอยู่
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้ำที่ ถ่ำยภำพและถ่ำยวีดีทัศน์พิธีไหว้ครู
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. นำยวิษณุ
อ้นบำงเขน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปฏิฬ
นำคทอง
กรรมกำร
๓. นำยณรรตธร
คงเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายบริการเครื่องดื่ม มีหน้ำที่
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑. นำงวิไล
นิลทวี
๒. นำงสุชำดำ
ยงค์เจำะ
๓. นำงนภำพร
โพธิ์เงิน
๔. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ
๕. นำงสำวน้ำเพ็ชร มั่งคล้ำย
๖. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์
๗. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน
๘. นำงสำวภิรำณี โรจน์ธนพิพัฒน์
๙. นำงสำวปิยนุช น้อยคง
๑๐. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง
๑๑. นำงสำวสุภำพร สีนวล
๑๒. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง

จัดหำและบริกำรน้ำดื่มสำหรับครู
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ มีหน้ำที่ เบิกจ่ำยเงิน และวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมโครงกำรและตำมระเบียบแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑. นำงจิดำภำ
พรำมจร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิไล
นิลทวี
กรรมกำร
๓. นำงชนกำนต์ กฤติธัญกช
กรรมกำร
๔. นำงสมใจ
พงษ์สิงห์
กรรมกำร
๕. นำงปกำยดำว ปำนอยู่
กรรมการและเลขานุการ
๖. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดประกวดพำนไหว้ครู…

-๖๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดพานไหว้ครู มีหน้ำที่ นิเทศติดตำมดูแลกำรประดิษฐ์
พำนไหว้ครู และตัดสินพำนไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม โดยทาการตัดสินตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มทาการตัดสิน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ อาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี และส่งผลการแข่งขันที่ นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
(รับโบว์ติดรางวัลที่ห้องวิชาการ) ประกอบด้วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิดำภำ
พรำมจร
กรรมกำร
๓. นำงสมใจ
พงษ์สิงห์
กรรมกำร
๔. นำยอภิสิทธิ์
มิ่งกลิ่น
กรรมกำร
๕. นำยศุภชัย
ยงค์เจำะ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. นำงทวีรัตน์
เหรียญทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจรัสศรี
เขำเหิน
กรรมกำร
๓. นำยสมชำย
ดวงเนตร
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพงศ์
บุญจันทร์
กรรมกำร
๕. นำยชำนนท์
ผ่องฉวี
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภัคพล
หล่ำทุ่ง
กรรมกำร
๓. นำงรัชนี
พุดซ้อน
กรรมกำร
๔. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
กรรมกำร
๕. นำงสำววรรณิศำ เจิมนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นำงภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวันชัย
วงษ์เทพนิวัติ
กรรมกำร
๓. นำงปกำยดำว ปำนอยู่
กรรมกำร
๔. นำงสมปอง
ปำนเมือง
กรรมกำร
๕. นำงกรนันท์
อิ่มภูเขียว
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑. นำยจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสว่ำง
จันทร์เจำะ
กรรมกำร
๓. นำยภำณุพงศ์ คงเชื้อสำย
กรรมกำร
๔. นำงมัญชุสำ
ศรีวิเศษ
กรรมกำร
๕. นำงสำวปำริชำต ผำสุข
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑. นำงวันทนีย์
สุขเจริญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเพลินจิตร ชำนำญผำ
กรรมกำร
๓. นำยฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมกำร
/๔. นำยสุนัย ศรีม่วง…

-๗๔. นำยสุนัย
๕. นำงสกุลทิพย์

ศรีม่วง
ผกำวิสุทธิ์

กรรมกำร
กรรมการและเลขานุการ

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลและจัดทาเกียรติบัตร มีหน้ำที่ จัดหาของรางวัล
และจัดทำเกียรติบัตรให้กับห้องที่ได้รำงวัลที่ลำดับ ๑, ๒ และ ๓ ประกอบด้วย
๑. นำงจรรยำ
ตรีกุย
ประธำนกรรมกำร
๒. นางสาวสุภาพร สีนวล
กรรมกำร
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
กรรมกำร
๔. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. คณะกรรมฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ สังเกต ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย
๑. นำงวิไล
นิลทวี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวำริน
สอนง่ำยดี
กรรมกำร
๓. นำงนภำพร
โพธิ์เงิน
กรรมกำร
๔. นำงสำวยุวลี เที่ยงทุ่ง
กรรมกำร
๕. นำงปกำยดำว ปำนอยู่
กรรมกำร
๖. นำยพัชรพงษ์ ทิพย์ธำนี
กรรมกำร
๗. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยสมพร สุขอร่ำม)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

-๘-

กาหนดการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ช่วงที่ 1 เวลำ ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. นักเรียนทุกระดับชั้น / เข้ำแถวพร้อมกันที่ลำนพระบรมรูป
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ตำมผัง

พ่อขุน

เวลำ ๐๘.๐๐ น.

ประธำนในพิธีถึงลำนพระบรมรูปพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ประกอบพิธี
นักเรียนเคำรพธงชำติ สวดมนต์ เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงโรงเรียน
ช่วงที่ 2 พิธีบวงสรวงพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
เวลำ 08.15 น. โหรำพิธี (ครูโพยม ศิริพงษ์) ประกอบพิธีจนเสร็จ
ช่วงที่ 3 พิธีสงฆ์
เวลำ 09.00 น. คณะครูทุกท่ำนและนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมกันที่บริเวณหน้ำเวทีศักยภำพ
(ตำมผังสถำนทีไ่ หว้ครู ช่วงที่ ๓ ณ เวทีศักยภำพนักเรียน) เพื่อประกอบพิธีสงฆ์
(ครูโพยม ศิริพงษ์ พร้อมคณะ)
- ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- กล่ำวนำบูชำพระรัตนตรัย (โดย ครูโพยม ศิริพงษ์)
- อำรำธนำศีล

-๙- พระให้ศลี
- อรำธนำพระปริตร
- พระเจริญพระพุทธมนต์
- ถวำยปิ่นโตภัตตำหำร/จตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์เจริญอนุโมทนำกถำ
- กรวดน้ำ
- กรำบลำพระรัตนตรัย
* พระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ / สวดชยันโต
ช่วงที่ 4 พิธีไหว้ครู
เวลำ 10.00 น.

พิธีไหว้ครู ปรับสถำนที่ใหม่ (ตำมผังสถำนที่ไหว้ครู ช่วงที่ 4 ณ เวทีศักยภำพ
นักเรียน) เปลี่ยนธูป เทียน จัดเก้ำอี้ครูจำนวน 12 ตัว แทนอำสนะสงฆ์
* เตรียมนักเรียนรับพำนบนเวที
* เชิญครู 12 ท่ำน (คณะผู้บริหำร ครูผู้ทรงคุณค่ำ ครูอำวุโส ขึ้นเวทีศักยภำพ)
ประธำนในพิธีถึงสถำนที่ประกอบพิธีไหว้ครู (เวทีศักยภำพ) เชิญประธำนจุดธูป
เทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ตัวแทนครูนำสวดมนต์ (ครูสมปอง ปำนเมือง)
- ตัวแทนนักเรียนนำสวดคำถำบูชำครู (เด็กหญิงสิรัชชำ กิจเกษมพงศ์)
- ตัวแทนนักเรียนนำกล่ำวคำปฏิญำณตน (นำยกีรติ สุธีรยงประเสริฐ)
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำว ขับลำนำกลอนเสภำเทิดเกียรติพระคุณครู
(นำงสำวบัณฑิตำ จันเขียว)
- ตัวแทนนักเรียนนำพำนธูป เทียน/พำนดอกไม้ ขึ้นเวทีไหว้ครูครบทุกระดับชั้น
- นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นไหว้ครูที่ปรึกษำ
- ประธำนเจิมหนังสือ และให้โอวำท
** จบพิธีไหว้ครู **

ช่วงที่ 5 เวลำ 12.30–14.30 น. - กิจกรรมเลือกตั้งสมำชิกสภำนักเรียนคณะกรรมกำรนักเรียน
ช่วงที่ 6 เวลำ 14.30 น.
- กิจกรรมกีฬำสี /กิจกรรมประกวดดนตรี
หมายเหตุ 1. กำรแต่งกำย
- ผู้บริหำร คณะครู พนักงำนรำชกำร แต่งกำยชุดข้ำรำชกำรสีกำกี
- อัตรำจ้ำงและบุคลำกร ใส่เสื้อม่วงของโรงเรียน
- นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ แต่งกำยนักศึกษำตำมสถำบันของตนเอง
๒. ซ้อมพิธีไหว้ครู
- คณะครูและนักเรียนซักซ้อมพิธีกำร ในกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เกิด
ควำมพร้อมเพรียงและสง่ำงำม ในวันพุธที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
เวลำ 13.00 น. ณ เวทีแสดงศักยภำพนักเรียน

- ๑๐ เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2561
**************************************
ทำงโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมกำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีศึกษำ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้นักเรียนทำพำนในวันพุธที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลำ
12.00 น. ถึง 16.30 น. และส่งพำนไหว้ ณ อำคำรเกียรติยศ 109 ปี โดยแบ่งกำรประกวดเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ประเภทสวยงำม และประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์
กติกาการแข่งขัน
1. นักเรียน ส่งพำนเข้ำร่วมกำรประกวด 1 คู่ คือ พำนดอกไม้สด และพำนธูปเทียน และส่งเข้ำ
ประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่ำนั้น จำนวนนักเรียนทำพำน 10 คน
2. ขนำดของพำนและควำมสูงตำมควำมเหมำะสม กว้ำงไม่เกิน 10 นิ้ว
3. ต้องเป็นพำนที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชำติ เช่น ใบตองดอกไม้สด และวัสดุธรรมชำติอื่นๆ
เป็นหลัก ห้ำมใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดภำวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หำกคณะกรรมกำรตรวจพบ คณะกรรมกำรมีสิทธิ
ตัดคะแนนได้ตำมควำมเหมำะสม (ยกเว้นเข็มหมุดลวดเสียบ)
4. พำนที่เข้ำร่วมประกวด ต้องมีของที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น หญ้ำแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ เป็นต้น
5. ผู้เข้ำประกวดต้องนำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ มำประดิษฐ์ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมเท่ำนั้น
6. สถำนที่จัดพำนไหว้ครู
- อำคำร ๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 1 , 5 และ6
- อำคำร 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 2 และ4
- อำคำรเกียรติยศ 109 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 3
หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. ประเภทสวยงำม (100 คะแนน)
- ควำมเหมำะสมในกำรเลือกวัสดุมำใช้และกำรตกแต่ง
(10 คะแนน)
- ควำมพร้อมในกำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(10 คะแนน)
- ควำมสะอำดเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
(15 คะแนน)
- ควำมสมบูรณ์ของผลงำน/ควำมถูกต้องตำมแบบแผน
(15 คะแนน)
- รูปทรง ควำมสมดุลและขนำดที่เหมำะสม
(15 คะแนน)
- ควำมประณีตเรียบร้อยสวยงำม
(20 คะแนน)
- สื่อควำมหมำยชัดเจน
(15 คะแนน)
2. ประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ (100 คะแนน)
- ควำมเหมำะสมในกำรเลือกวัสดุมำใช้และกำรตกแต่ง
(10 คะแนน)
- ควำมพร้อมในกำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(10 คะแนน)
- ควำมสะอำดเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
(15 คะแนน)
- ควำมสมบูรณ์ของผลงำน/ควำมถูกต้องตำมแบบแผน
(15 คะแนน)
- รูปทรง ควำมสมดุลและขนำดที่เหมำะสม
(15 คะแนน)
- ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
(20 คะแนน)
- สื่อควำมหมำยชัดเจน
(15 คะแนน)

