
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่ 143/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวันไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดพิธีไหว้ครู  และสักการะพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.          
เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม      
สืบสานภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่ตลอดไป เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์   

อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   กรรมการ 
     ๕. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 

 ๖. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
     ๗. นายชัยณรงค์     เขียวแก้ว  กรรมการ 
     ๘. นางจิดาภา      พรามจร   กรรมการ 
     ๙. นางชนกานต์     กฤติธัญกช  กรรมการ 
 ๑๐. นายสุนัย    ศรีม่วง    กรรมการ 
          ๑๑. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
          ๑๒. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
          ๑๓. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
          ๑๔. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
          ๑๕. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
          ๑๖. นางอารีย์  สาเกกูล                     กรรมการ 
 ๑๗. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
 ๑๙. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๐. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน… 
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๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน  มีหน้าที ่จัดการด าเนินการติดต่อ 
ประสานงานแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

      ๑. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ประธานกรรมการ 
      ๒. นายวิรัตน ์   ตันติกุล   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายพนม   พุฒลา   รองประธานกรรมการ 
      ๔. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 

 ๕. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
      ๖. นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
 ๗. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
      ๘. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
      ๙. นางชนกานต์     กฤติธัญกช  กรรมการ 
    ๑๐. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
    ๑๑. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  มีหน้าที ่ 
ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ประกอบด้วย 

       ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 

 ๓. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
 ๔. นายวีรพล    ปานด า   กรรมการ 
 ๕. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
 ๖. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
 ๗. นายสาธิต    จันสิงขรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
                 ๘. นายจักรกฤษณ์       หมอกมืด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง  ธูปเทียนและดอกไม้ประดับที่พระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   
ศาลพระภูมิ  พร้อมพวงมาลัย ๑๕ พวง  ประกอบด้วย  
 ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิดาภา      พรามจร   กรรมการ 
 ๓. นางภรณี      กังวาล   กรรมการ 
 ๔. นางรัชดา      ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
 ๕. นางสุชาดา      ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 ๖. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 ๗. นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
            
 
 
 

/๔. คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธีและพิธีการไหว้ครู... 
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  5. คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธีและพิธีการไหว้ครู  มีหน้าที ่จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา  
จัดรถรับ – ส่ง นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป อาสนะสงฆ์ ขันน้ ามนต์ และเครื่องประกอบการท าน้ ามนต์  
ด้ายสายสิญจน์ ปัจจัยไทยทานถวายพระ ภัตรตาหารเพล ด าเนินการประกอบศาสนพิธีและเป็นพิธีกร
ด าเนินการตามขั้นตอนการไหว้ครู  ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุนัย     ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวันชัย     วงษ์เทพนิวัติ  กรรมการ  

                      ๓. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ                 
 ๔. หม่อมหลวงภคเมธี   สายสนั่น  กรรมการ 
 ๕. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 ๖. นายสาธิต      จันสิงขรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายจักรกฤษณ์       หมอกมืด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของถวายพระ  มีหน้าที่  จัดเตรียมภัตตาหารบรรจุปิ่นโต  
๑๐ เถา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ๑๐ ชุด  หนังสือ และแป้งหอมส าหรับเจิมหนังสือ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 ๓. นางจิดาภา       พรามจร   กรรมการ 
                  ๔. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ  
 ๕. นางสุชาดา       ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวณิชภัสร ์  สมปู่   กรรมการ 
 ๘. นางอุษา       พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางดวงพร   มากล้ า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

            7. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ตกแต่งลานพ่อขุนรามค าแหงมหาราชและเวทพีิธีไหว้ครู   
มีหน้าที่  จบัผ้าและตกแต่งเวทีศักยภาพนักเรียน ตั้งโต๊ะหมู่บูชา อาสนะสงฆ์ ชุดรับแขก  และที่นั่งส าหรับครู
อาจารย์ – นักเรียน เวทีบรรเลงดนตรีไทย  เขียนข้อความประดับฉากบนเวทีให้สวยงาม “พิธีไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒”  จัดตกแต่งสถานที่ 
บริเวณลานหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  และบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่  ประกอบด้วย 
 ๑. นายธงชัย   รักถึง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
 3. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
 4. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 5. นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
 6. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
                        7. นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   กรรมการ 
                        8. นางสาวดาราพร      ซ้อนแดง  กรรมการ 
                       9. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
 10. นางสาวแพรวพรรณ    ขันกสิกรรม  กรรมการ 
 11. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 

/๑2. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า... 
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 ๑2. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 ๑3. หม่อมหลวงภคเมธี    สายสนั่น  กรรมการ 
 ๑4. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 ๑5. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
 ๑6. นายประเสริฐพร  เทียนแดง  กรรมการ 
 ๑7. นางสาววันทนีย ์  ทัศนา   กรรมการ 
 ๑8. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
                       ๑9. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ                 
 20. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

8. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย  มีหน้าที ่จัดวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีไหว้ครูจนเสร็จพิธี  
ณ บริเวณเวทีศักยภาพนักเรียน  ประกอบด้วย 
            ๑. นายทวีพงศ์  รอดสิน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
 ๓. นางรัชน ี   พุดซ้อน   กรรมการและเลขานุการ 
 

                    9. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  มีหน้าที่ ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  
ตัวแทนถือพานและผู้น าสวดมนต์ไหว้ครูให้ถูกต้องตามพิธีการ  ประกอบด้วย 
                         ๑. นายสุนัย     ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
 ๓. ส.ต.ต.หญิงภัทรว์ดี    มูลด ี   กรรมการ 
 ๔. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๕. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
 ๖. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 ๗. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
 ๘. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๙. นายสาธิต   จันสิงขรณ์  กรรมการ 
 ๑๐. ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น   กรรมการ 
 ๑๑. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายจักกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

           ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมพิธีสักการะพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
และพิธีไหว้ครู  มีหน้าที่ จัดการดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 ๑. นายพนม            พุฒลา          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
                       ๓. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๔. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ  
 ๕. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 

 ๖. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
 ๗. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 ๘. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 

/๙. นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์... 
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 ๙. นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์  กรรมการ  
 ๑๐. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
 ๑๑.  นางสุมาล ี  หมากผิน  กรรมการ 
 ๑๒. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
 ๑๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมการ 
 ๑๔. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
 ๑๕. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
 ๑๖. นายกนกศักดิ์     สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นายจักรกฤษณ์     หมอกมืด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

            ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในบริเวณหน้าพระบรมรูป
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช และเวทศีักยภาพนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 ๔. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการและเลขานุการ  
 

           ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่  ถ่ายภาพและถ่ายวีดีทัศน์พิธีไหว้ครู  
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒  และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
                        ๑. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการและเลขานุการ  
 

           ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายบริการน้ าดื่ม  มีหน้าที่  จัดหาและบริการน้ าดื่มส าหรับครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 ๓. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
 ๔. นางวาริน   สอนง่ายดี  กรรมการ 
 ๕. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ   กรรมการ 
 ๗. นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย   กรรมการ 
 ๘. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
 ๙. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวภิราณ ี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวนราภรณ ์ สุดสนอง  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ ... 
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๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงการและตามระเบียบปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
 ๓. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 ๔. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
 ๕. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการและเลขานุการ 
                           ๖. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดพานไหว้ครู  มีหน้าที่  นิเทศติดตามดูแลการประดิษฐ์ 
พานไหว้ครู และตัดสินพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม โดยท าการตัดสินตามเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเริ่มท าการตัดสิน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.  เป็นต้นไป     
ณ อาคารเกียรติยศ  ๑๐๙ ปี และส่งผลการแข่งขันที่ นางวิไล  นิลทวี  ประกอบด้วย 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 ๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี       ประธานกรรมการ 
                           ๒. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
 ๓. นางสมใจ  พงษ์สิงห์      กรรมการ 
 ๔. นางรัชดาวัลย์    ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาววันทนีย ์  ทัศนา       กรรมการและเลขานุการ 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจรัสศรี          เขาเหิน                    กรรมการ 
 ๓. นางอารยา          รกัมหาคุณ                  กรรมการ 
 ๔. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์            กรรมการ 
         ๕. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง    กรรมการและเลขานุการ 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๑. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนภาพร    โพธิ์เงิน    กรรมการ 
 ๓. นางสุมาลี    หมากผิน    กรรมการ 
 ๔. นางสุภาพ    น้อยจันทร์    กรรมการ 
  ๕  นายภัคพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวันชัย    วงษ์เทพนิวัติ  กรรมการ 
 ๓. นางปกายดาว    ปานอยู่   กรรมการ 
 ๔. นางสมปอง    ปานเมือง  กรรมการ 
 ๕. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการและเลขานุการ 
 

/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕… 
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                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
     ๑. นายณรรตธร  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
       ๓. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
       ๔. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
       ๕. นางสาวศุภรัตน ์  ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 ๑. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
      ๓. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
       ๔. นายสุนัย    ศรีม่วง   กรรมการ 
 ๕. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

           ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลและจัดท าเกียรติบัตร  มีหน้าที่  จัดหาของรางวัล  
และจัดท าเกียรติบัตรให้กับห้องที่ได้รางวัลที่ล าดับ ๑, ๒ และ ๓  ประกอบด้วย 
   ๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุภาพร    สีนวล   กรรมการ 
 ๓. นางสาวปัทรียา     ประสงค์ทรัพย์        กรรมการ 
 ๔. นางสาวนริศรา       ประเสริฐสิทธิ์          กรรมการและเลขานุการ  
  

            ๑๗. คณะกรรมฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สังเกต ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
พร้อมทั้งจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย  
 ๑. นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
                ๓. นางนภาพร         โพธิ์เงิน   กรรมการ 
                    ๔. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
 ๕. นางปกายดาว  ปานอยู ่   กรรมการ 
 ๖. นายพัชรพงษ ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
                   ๗. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง                      กรรมการและเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่  ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ก าหนดการพิธีไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที ่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

ช่วงที่ 1  เวลา  ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐  น.  นักเรียนทุกระดับชั้น / เข้าแถวพร้อมกันที่ลานพระบรมรูป              
          พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ตามผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา  ๐๘.๐๐ น.     ประธานในพิธีถึงลานพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ประกอบพิธี           
                            นักเรียนเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพลงสรรเสริญพระบารม ีเพลงโรงเรียน  

 

ช่วงที่ 2 พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  เวลา 08.15 น.    โหราพิธี (ครูโพยม ศิริพงษ)์ ประกอบพิธีจนเสร็จ 
 

ช่วงที่ 3 พิธีสงฆ์  
เวลา 09.00 น.     คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกระดับชั้น  พร้อมกันที่บริเวณหน้าเวทีศักยภาพ  

    (ตามผังสถานทีไ่หว้ครู ช่วงที่ ๓  ณ เวทีศักยภาพนักเรียน) เพ่ือประกอบพิธีสงฆ์     
    (ครูโพยม  ศิริพงษ ์พร้อมคณะ) 
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 - กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย (โดย ครูโพยม  ศิริพงษ์) 
 - อาราธนาศีล 

- พระให้ศลี 

พอ่
ขนุ 
พอ่
ขนุ 
พอ่
ขนุ 
พอ่
ขนุ 
พอ่
ขนุ 

พอ่ขนุ 
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- อราธนาพระปริตร 
- พระเจริญพระพุทธมนต์ 
- ถวายปิ่นโตภัตตาหาร/จตุปัจจัยไทยธรรม 
- พระสงฆ์เจริญอนุโมทนากถา 
- กรวดน้ า 
- กราบลาพระรัตนตรัย 
* พระสงฆ์ปะพรมน้ าพระพุทธมนต์ / สวดชยันโต 

 

ช่วงที่ 4 พิธีไหว้ครู 
เวลา 10.00 น.     พิธีไหว้ครู ปรับสถานที่ใหม่ (ตามผังสถานที่ไหว้ครู ช่วงที่ 4 ณ เวทีศักยภาพ 
                           นักเรียน) เปลี่ยนธูป เทียน จัดเก้าอ้ีครูจ านวน 12 ตัว  แทนอาสนะสงฆ์   

* เตรียมนักเรียนรับพานบนเวที 
* เชิญครู 12 ท่าน (คณะผู้บริหาร ครูผู้ทรงคุณค่า ครูอาวุโส ขึ้นเวทีศักยภาพ) 

    ประธานในพิธีถึงสถานที่ประกอบพิธีไหว้ครู (เวทีศักยภาพ) เชิญประธานจุดธูป 
    เทียนบูชาพระรัตนตรัย  

- ตัวแทนครูน าสวดมนต์ (ครูสมปอง  ปานเมือง) 
- ตัวแทนนักเรียนน าสวดคาถาบูชาครู (เด็กหญิงสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์) 
- ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าปฏิญาณตน (นายสุทธิรักษ์ โชติมน) 
- ตัวแทนนักเรียนกล่าว ขับล าน ากลอนเสภาเทิดพระคุณครู  
    (นายฉัตรดนัย  พรน้อย) 
- ตัวแทนนักเรียนน าพานธูป เทียน/พานดอกไม้ ขึ้นเวทีไหว้ครูครบทุกระดับชั้น 
- นักเรียนทุกคน  ทุกระดับชั้นไหว้ครูที่ปรึกษา 
- ประธานเจิมหนังสือ และให้โอวาท 
 
 ** จบพิธีไหว้ครู ** 
 

ช่วงที่ 5 เวลา 12.30–14.30 น. - กิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน 
 

ช่วงที่ 6 เวลา 14.30 น.   - กิจกรรมกีฬาสี /กิจกรรมประกวดดนตรี  
 

 
หมายเหตุ  1. การแต่งกาย     

- ผู้บริหาร  คณะครู  พนักงานราชการ แต่งกายชุดข้าราชการสีกากี 
       - อัตราจ้างและบุคลากร ใส่เสื้อม่วงของโรงเรียน 
       - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แต่งกายนักศึกษาตามสถาบันของตนเอง  
    ๒. ซ้อมพิธีไหว้ครู     

- คณะครูและนักเรียนซักซ้อมพิธีการ  ในกิจกรรมวันไหว้ครู  เพ่ือให้เกิด 
ความพร้อมเพรียงและสง่างาม  ในวันพุธที ่12 มิถุนายน  พ.ศ. 2562   
เวลา 13.00 น.  ณ  เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน   
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เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

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

 ฝ่ายกิจการนักเรียนก าหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจ าปีศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดี ที ่13 มิถุนายน 
2562 นักเรียนสามารถจัดท าพานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น ของวันที่ 12  มิถุนายน 2562 และก าหนด      
ส่งพาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุม 109  โดยแบ่งการประกวดเป็น          
2 ประเภท ได้แก่  
 

ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์  
 

กติกาการแข่งขัน  
 1. นักเรียน ส่งพานเข้าร่วมการประกวด 1 คู่ คือ พานดอกไม้สด และพานธูปเทียน และส่งเข้า
ประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  
 2. ขนาดพานเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว และความสูงวัดจากพานไม่เกิน 18 นิ้ว  
 3. ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ 
เป็นหลัก ห้ามใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิ
ตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้นเข็มหมุดลวดเสียบ)  
 4. พานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีของที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ เป็นต้น  
 5. ผู้เข้าประกวดต้องน าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประดิษฐ์ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเท่านั้น  
 6.  ตัวแทนนักเรียนท าพานห้องละ  10  คน  
 7. สถานที่จัดพานไหว้ครู  
  - อาคาร 7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 , 4 และ 5 

- อาคาร 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 2   
- อาคารเกียรติยศ 109 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน   ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) 
 1. ความเหมาะสมในการเลือกวัสดุมาใช้และการตกแต่ง  15  คะแนน 
 2. ความสมบูรณ์ของผลงาน / ความถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด  20  คะแนน 
 3. รูปทรง  ความสมดุลและขนาดที่เหมาะสม  20  คะแนน 
 4. ความประณีตเรียบร้อยสวยงาม  25  คะแนน 
 5. สื่อความหมายชัดเจน  20  คะแนน 
 


