
 
คําส่ังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ท่ี  332/๒๕62 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําป ๒๕62 

……………....................................... 
          ดวยจังหวัดสุโขทัย  กําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย  
ประจําป  ๒๕62  ข้ึน ระหวางวันท่ี  2-11  พฤศจิกายน  ๒๕62  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย   
เพ่ืออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบการจัดบุคลากรและนักเรียนรวมกิจกรรมจัดงานครั้งนี้ 
         ขออาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจาํป ๒๕62
ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 
  2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
  3. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 

 4. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
 5. นางวิไล  นิลทว ี   กรรมการ 
 6. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
 7. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
 8. นางสาวกาญจนา มณีวัลย   กรรมการ 
 9. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
 10. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางภัสติ์ทิพา ยนตนิยม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
มีหนาท่ี  กํากับ  ติดตาม สั่งการ อํานวยการท่ัวไป และประสานงานใหการดําเนินการจัดงาน 

  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
  1. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
   2. นายสุนัย  ศรีมวง   รองประธานกรรมการ 
   3. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 
  4. นางรัชน ี  พุดซอน   กรรมการ 
   5. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
   6. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
   7. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
   8. นายภัคพล  หล่ําทุง   กรรมการ 

/9. นายทวีพงศ... 



 
๒ 

   9. นายทวีพงศ  รอดสิน   กรรมการ 
   10. นางณัฐพงศ  บุญจันทร  กรรมการ 
   11. นางภัสติ์ทิพา ยนตนิยม  กรรมการและเลขานุการ 
   12. นายพนม  พุฒลา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ดําเนินการจัดงานใหเปนไปตามแผนการท่ีกําหนดไว  กํากับและติดตามประเมินผลการ 
ดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
3.  คณะกรรมการฝายฝกซอมสวดสรภัญญะหมู และเขารวมงานในพิธีบวงสรวง  ประกอบดวย 
  1. นายธีรพงษ  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
  3. นางเสาวณีย  อรุณแจง  กรรมการ 
  4. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ 
  5. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  6. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  7. นางนุศรา  สิริพงศสถาพร  กรรมการ 
  8. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
  9. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
  10. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการ 
  11. นางสายรุง  อยูคร   กรรมการ 
  12. นางรัชดาวัลย ธิติกุลธรณ  กรรมการ 
  13. นายอนิรุทธ  พุมออน   กรรมการ 
  14. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  15. นางอําพร    เขียวแกว  กรรมการ 
  16. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
  17. นางสาวสวรส ปานเกิด   กรรมการ 
  18. นางสาวไพจิตร จันทรโพยม  กรรมการ 
  19. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  21. นางมณชนก  หนูแกว   กรรมการ 
  22. นางสาวยุพิน อยูเปย   กรรมการ 
  23. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 
  24. ครท่ีูปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทุกคน กรรมการ 
  25. นางวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  26. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ดําเนินการฝกซอมนักเรียนสวดสรภัญญะหมู  ณ  เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน  และเขารวมใน
พิธีบวงสรวงวันท่ี 2 พฤศจกิายน ๒๕62 
4.  คณะกรรมการฝายจัดและควบคุมนักเรียนสวดสรภัญญะ  ประกอบดวย 
  1. นายณรรตธร  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุภาพร นิรันดรรัตนกิจ  กรรมการ 
  3. นางสุชาดา  ยงคเจาะ  กรรมการ 
  4. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการ 
  5. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   กรรมการ 
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  6. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  7. นางเสาวนีย  อรุณแจง  กรรมการ 
  8. นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
  9. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  10. นางประเสริฐ อนบางเขน  กรรมการ 
  11. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ  กรรมการ 
  12. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง  กรรมการ 
  13. นายสวาง  จันทรเจาะ  กรรมการ 
  14. นางสาวกาญจนา มณีวัลย   กรรมการ 
  15. นางสาวศุภรัตน  ชํานาญผา  กรรมการ 
  16. นางภาณุพงศ  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  17. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  18. นางพรรณิภา  เมฆพัฒน  กรรมการ 
  19. นางสาวนิภาพร แจมทุง   กรรมการ 
  13. นายอนิรุทธ  พุมออน   กรรมการ 
  14. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  15. นางอําพร    เขียวแกว  กรรมการ 
  16. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
  17. นางสาวสวรส ปานเกิด   กรรมการ 
  18. นางสาวไพจิตร จันทรโพยม  กรรมการ 
  19. นางภัสติ์ทิพา ยนตนิยม  กรรมการ 
  20. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  21. นางมณชนก  หนูแกว   กรรมการ 
  22. นางสาวยุพิน อยูเปย   กรรมการ 
  23. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 
  24. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 

 25. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
มีหนาท่ี 1) ควบคุมนักเรียนเขารวมซอมใหญสวดสรภัญญะ ในวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2562   

เวลา  08.00 น.  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
2) ควบคุมนักเรียนเขารวมสวดสรภัญญะ ในวันท่ี  2  พฤศจิกายน  ๒๕62  เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย รถออกจากโรงเรียน 
     3) จัดนักเรียนลงชื่อรับเงินคาตอบแทนตามแบบท่ีเจาหนาท่ีการเงินจัดให   
  4) กํากับ ควบคุม ดูแลการเดินทางโดยพาหนะรถยนตโดยสารรับ-สงนักเรียน 

  การแตงกาย    
1) วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ครูแตงกายชดุสุภาพ / นักเรียนแตงกายเครื่องแบบนักเรียนชดุมวง 
2) วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ครูแตงกายเสื้อพอขุน  หรือชุดผาไทย / นักเรียนแตงกาย

เครื่องแบบนักเรยีน 
5.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีและเครื่องเสียง  ประกอบดวย 

 1. นายเสกสรร    เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
 2. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
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๔ 

 3. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ี  และอุปกรณเครื่องเสียงเพ่ือการฝกซอม   ณ  เวทีแสดงศักยภาพนักเรียน                  

6.  คณะกรรมการฝายควบคุมขบวนแหประเพณวัีฒนธรรมอําเภอ  ประกอบดวย 
  1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
4. นายยุทธสพร  รักสิงห   กรรมการ 
5. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
6. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการ 
7. นายจักรกฤษณ สุขรอด   กรรมการ 
8. นายภัคพล  หล่ําทุง   กรรมการ 
9. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
10. นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการ 
11. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
12. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
13. นายอนิรทุธ  พุมออน   กรรมการ 
14. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 
15. นายสาธิต  จันสิงขรณ  กรรมการ 
16. นายชานนท  ผองฉวี   กรรมการ 
17. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการ 
18. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
19. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
20. นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
21. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  กรรมการ 
22. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 
23. นายอภิสิทธิ ์ ม่ิงกลิ่น   กรรมการ 
24. นายวิษณุ  อนบางเขน  กรรมการ 
25. นายพนม  พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ  

  26. นายชัยณรงค เขียวแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี ประสานและควบคุมการจัดรูปแบบขบวนหลวง ขบวนแหประเพณี วัฒนธรรม 9 อําเภอ     

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยสวยงามในวันท่ี  2 , 11  พฤศจิกายน  ๒๕61  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    
ณ  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย           

การแตงกาย -  เสื้อพอขุนฯ  
7.  คณะกรรมการตัดสินขบวนแหประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ  ประกอบดวย 
  1. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลดี   กรรมการ 
  3. นายวีรพล  ปานดํา   กรรมการ 
  4. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ  
  5. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  6. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
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  7. นางปกายดาว  ปานอยู   กรรมการ 
  8. นางสาวยุพิน  อยูเปย   กรรมการ  
  9. นายคํารณ  อินทรพวง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี ดําเนินการตัดสินการประกวดการบริหารจัดการขบวนแหประเพณีและวัฒนธรรมอําเภอ 
 ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด รวบรวมผลคะแนนเสนอประธานคณะกรรมการตัดสิน ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน  
2562  ณ  ประรําพิธีเปดงาน รวมท้ังมีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแลขบวนประเพณีและวัฒนธรรมอําเภอใหมี
ความเปนระเบียบ เรียบรอยและสวยงาม  
8.  คณะกรรมการฝายโฆษกและพิธีกร (บริเวณงานลอยกระทง) ประกอบดวย  
  1. นางสาวศิริกัลยา   โสตถิวรกุล  ประธานกรรมการ 
  2. นางเพลินจิตร   ชํานาญผา  กรรมการ 
  3. นางสุชาดา    ยงคเจาะ  กรรมการ 
  4. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  กรรมการ 
  6. นางสาวกนกพร ศรีอําพันธ  กรรมการ 
  7. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  8. นางสาวปทรียา   ประสงคทรัพย  กรรมการ 
  9. นางสาวดาราพร ซอนแดง  กรรมการ 
  10. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการ 
  11. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  12. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
  13. นางสาวจินตวีร กัดฟก   กรรมการ 
  14. นางสาวกิตติยา ตนกลั่น   กรรมการ 
  15. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  16. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  17. นางสาวสุมามาลย นวลพิจิตร  กรรมการ 
  18. นางสาวสุทธิณี โชติมน   กรรมการ 
  19. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
  20. นางสาวสิรธิร ปรีชาธรรมรัตน  กรรมการ 
  21. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  22. นายประเสริฐพร   เทียนแดง  กรรมการ 
  23. นางสาวนิพพิชฌาน นาคทรัพย  กรรมการ 
  24. วาท่ี ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 

 25. นายดุลภัทร  บาทบํารุง  กรรมการ  
  26. นายลิขิต    สอนเทียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีฝายโฆษกและพิธีกร  ตามตารางปฏิบัติงานประชาสัมพันธระหวางวันท่ี  
2-11  พฤศจกิายน  ๒๕62 
9.  คณะกรรมการฝายจัดวงดุริยางค  ประกอบดวย   

 1. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  ประธานกรรมการ 
 2. นักเรียนวงดุริยางคโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมทุกคน กรรมการ 
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มีหนาท่ี ๑)  รับไฟพระฤกษและพระประทีปพระราชทานวันท่ี  10  พฤศจิกายน  ๒๕62   
เวลา ๑9.0๐ น.  ณ  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี   

   ๒)  นําขบวนแหไฟพระฤกษและพระประทีปพระราชทานแหรอบเมืองสุโขทัยวันท่ี   
11  พฤศจิกายน ๒๕62  เวลา ๐8.0๐ น.  ณ  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และ 
เวลา 13.00 น.  นําขบวนบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเกา 

 10.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโคมชัก โคมแขวน ประเภทสวยงาม ประกอบดวย 
   1. นายภัคพล  หล่ําทุง   กรรมการ 

 มีหนาท่ี ตัดสินการประกวดโคมชัก โคมแขวน  ประเภทสวยงาม 
 11.  คณะกรรมการฝายจัดยานพาหนะ  ประกอบดวย 

  1. นายสมชาย  ดวงเนตร  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวยุพิน  อยูเปย   กรรมการ 
  3. นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
 มีหนาท่ี จัดรถรับ-สงนักเรียน รวมพิธีสวดสรภัญญะหมู  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย   
๑2.  คณะกรรมการแสดงดนตรีไทย  ประกอบดวย 
  1. นายทวีพงศ  รอดสิน   ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชน ี  พุดซอน   กรรมการ 
  3. นายคุณากร  สุริยนต   กรรมการ 
  4. นักเรียนแสดงดนตรีไทย   กรรมการ 

5. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี นํานักเรียนแสดงดนตรีไทยวันท่ี  9 และ 20  พฤศจกิายน  ๒๕62  เวลา 17.00 น.        
ณ  บริเวณวัดชนะสงคราม  
13.  คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการดาราศาสตร  ประกอบดวย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  ประธานกรรมการ 
  2. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  3. นายคํารณ  อินทรพวง  กรรมการ 
  4. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ  กรรมการ 
  5. นางสาวเก้ือกูล เรืองฤทธิ ์  กรรมการ 
  6. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  7. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  8. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  9. นายณัฏฐชา  อําพร   กรรมการ 
  10. นางสาวมาริษา สอนบุญเกิด  กรรมการ 
  11. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี จัดนิทรรศการ ใหขอมูลเก่ียวกับดาราศาสตรและบริการชุมชนในการใชกลองดูดาว ระหวาง
วันท่ี 2-11 พฤศจิกายน 2562  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  
๑4.  คณะกรรมการฝายจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม  ประกอบดวย 

 1. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
 2. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ 

  3. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
 4. นายวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการ 

/5. นางสาววิภาศิริ... 
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 5. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   กรรมการ  
  6. นางชนกานต  กฤติธัญกช   กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ๑) จัดเตรียมอาหารวาง  เครื่องดื่ม  ใหคณะครูนักเรียนท่ีรวมฝกซอมและพิธีสวดสรภัญญะหมู 

   ๒) จัดทําหลักฐานและรวบรวมประกอบการเบิก–จาย ตามระเบียบของทางราชการ    
๑5.  คณะกรรมการฝายถายภาพ  ประกอบดวย 
  1. นายวิษณุ  อนบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
  3. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  4. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  6. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ถายภาพนิ่งและวิดีโอพิธีสวดสรภัญญะ ขบวนแหพระประทีปและกระทงพระราชทาน  
ประจาํป ๒๕62 
 
 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ และเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
                       

                       

            (นางสาวมารินทร  กลิ่นเชตุ) 
              รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

               ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕62

