
 
คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี 271 /2561 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2561 

………………………………………………………………………………………………….. 
  ด้วยในวันศุกร์ ท่ี 27 กรกฎาคม 2561vตรงกับวันข้ึน 15pคํ่า เดือน 8gเป็นวันอาสาฬหบูชา             
และวันเสาร์ ท่ี  28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา เ พ่ือให้ นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสําคัญ และ                  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท่ีสําคัญทางศาสนา ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โรงเรียนจึงได้กําหนด
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561 โดยแห่เทียนไปถวาย ณ ศาลา
พิบูลธรรม และเวียนเทียนวันอาสาฬบูชา ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   

  เพ่ือให้กิจกรรมในครั้งน้ีดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยxอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังน้ี 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ     ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ  ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสาววิไล   อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
1.5 นายดิเรก                 ทองหนัก กรรมการ 
1.6 นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ 
1.7 นายบุญส่ง                เทียนคํา  กรรมการ 
1.8 นางดวงพร   เพ็ชรบัว  กรรมการ 
1.9 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางรัชนี  พรมชู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11 นางดวงเดือน  กิติประสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี    - ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการตกแต่งเทียนพรรษา     ประกอบด้วย 
2.1 นางจารุวรรณ เดชคุ้ม   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสมศรี แซ่เล้า   รองประธานกรรมการ 

     2.3 นางนาตฤดี สุขสินธารานนท์  กรรมการ 
     2.4 นักการฯและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ   

2.5 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ประดับตกแต่งเทียนจํานําพรรษาเพ่ือให้เกิดความสวยงาม  
พร้อมท่ีจะนําไปถวายในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

2. จัดเตรียมผ้าสี เพ่ือประดับตกแต่งเสลี่ยงคานหามต้นเทียนเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

3.  คณะกรรมการแต่งรถแห่เทียน     ประกอบด้วย 
      3.1 นายนิทัศน์ คําทา   ประธานกรรมการ 
      3.2 นางรัชนี  พรมชู   รองประธานกรรมการ 
      3.3 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการ 

      3.4 นางสาวมณี…/ 
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     3.4 นางสาวมณี แซ่ท่อ   กรรมการ 
      3.5 นางอโณฌา บุญโสภา  กรรมการและเลขานุการ 

     3.6 นางพยอม คุ้มฉาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

      มีหน้าท่ี   - จัดเตรียมผ้าสีประดับและตกแต่งรถแห่เทียนเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

4.  คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม และผ้าอาบน้ําฝน     ประกอบด้วย 
4.1 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์   ประธานกรรมการ 
4.2 นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
4.3 นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ  กรรมการ 
4.4 นางมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
4.5 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  - จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบนํ้าฝน เพ่ือถวายพระภิกษุจํานวน 10 ชุด 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและจัดเตรียมน้ําปาณะถวายพระ     ประกอบด้วย 
5.1 นางสุพรรณ์ วงศาโรจน์   ประธานกรรมการ 
5.2 นายวิเชียร หลําประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
5.3 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการ 
5.4 นายไพโรจน์ สิริพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
5.5 นายสิทธิชัย สิงห์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   1. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เพ่ือรับการถวายเทียน จํานวน 9 รูป 
         2. จัดข้ันตอนพิธีการและเป็นพิธีกรถวายเทียน 
         3. จัดเตรียมนํ้าปาณะถวายพระ 

       4. จัดข้ันตอนพิธีการและเป็นพิธีกรเวียนเทียน 
       5. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 9 รูป นําเวียนเทียน 

6.  คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องดนตรีนําขบวน     ประกอบด้วย 
6.1 นางทวีสุข บัวทอง   ประธานกรรมการ 
6.2 นางสุรภา จันทร์เปล่ง  รองประธานกรรมการ 
6.3 นายวรวิทย์ ไชยม่ิง   กรรมการ 
6.4 นายชัยรัตน์ อํ่าพูล   กรรมการ 
6.5 นางสาวลักษณา เยาวสังข์  กรรมการ 
6.6 นางสินีนาฏ คชนิล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   1. จัดเตรียมและนัดหมายนักเรียนเพ่ือบรรเลงดนตรีนําขบวนแห่เทียนจํานําพรรษา 
ไปถวาย ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. 

        2. จัดนักเรียนแต่งกายเทพบุตร เทพธิดา ประจําต้นเทียน และแต่งกายสวยงาม 
                     สําหรับถือชดุเครื่องไทยธรรมกับผ้าอาบนํ้าฝน  จํานวน  10  ชุด   

7.  คณะครู นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร่วมขบวนแห่เทียน ถวายเทียน และเวียนเทียน     
ประกอบด้วย 

7.1  นายสมนึก  ใยศิลป์  หัวหน้าระดับชั้น ม.2 
7.2 นางสุรีย์   ศิริรัตน์  รองหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.1 

7.3 นางนงคราญ…/ 
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7.3 นางนงคราญ  เอ่ียมบาง รองหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.2 
7.4 นายธีระยุทธ  อินไชย  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.2 
7.5 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.3 
7.6  นางสาวณภัสรชญา ปาระพิมพ์ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.3 
7.7 นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.4 
7.8 นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.4 
7.9 นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.5 
7.10 นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.5 
7.11 นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.6 
7.12 นางสาวธัญญ์กมน โพธิ์พันธ์  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.6 
7.13 นายพันธวัฒน์  ศิลารักษ์  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.6 
7.14 นางพนัชกร  มีศาสตร์  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.7 
7.15 นางสาวกรรณิการ์ บัวทุม  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.7 
7.16 นางสาวนงนุช   จันทวาศ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.7 
7.17 นายอัคคเดช  เผือกทอง ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.8 
7.18 นายณรงค์  จันทุดม  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.8 
7.19 นางสาวจารุวรรณ ขันธพิณ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.9 
7.20 นายสิทธิชัย  สิงห์เทพ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.9 
7.21 นายวรวิทย์  ไชยม่ิง  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.10 
7.22 นางสาวบุษกร  พรหมศรี ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.10 
7.23 นางสาวอาภาพร  คีรีวัน  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2.10 
7.24 คณะครูท่ีไม่มีชั่วโมงการเรียนการสอน 

มีหน้าท่ี  - จัดนักเรียน ควบคุมนักเรียนเข้าขบวนแห่เทียนตลอดเส้นทาง ถวายเทียน ณ ศาลาพิบูลธรรม 
              และเวียนเทียน ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

        -  คณะครูแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน  
           พร้อมนําดอกไม้ธูปเทียน มาคนละ 1 ชุด 

8.  คณะกรรมการสภานักเรียน     ประกอบด้วย 
8.1 นายสันติพร ภู่พงษ์   ประธานกรรมการ 
8.2 นายสมนึก เกิดเนตร  รองประธานกรรมการ 
8.3 นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 
8.4 นาวสาวอัฐอรวี อํ่าบางกระทุ่ม  กรรมการ 
8.5 นิสิตฝึกประสบการณ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 
8.6 คณะสภานักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
8.7 นายนิกร  พันธ์รุณ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   - เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน และเป็นพ่ีเลี้ยงควบคุมขบวนนักเรียนระดับชั้น ม.2 
มีหน้าท่ี   - อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้ขบวนแห่เทียน ท้ังขาไปและขากลับ 

9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ     ประกอบด้วย 
9.1 นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
9.2 นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 

9.3 นางสาวสุทธิดา.../ 
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9.3 นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือเสนอสาระความสําคัญวันอาสาฬหบูชา 
              และวันเข้าพรรษาให้กับบุคลากรในโรงเรียน และบันทึกภาพกิจกรรมตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
              ท้ัง 2 กิจกรรม พร้อมท้ังประสานสื่อมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 

10. คณะกรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมขน     ประกอบด้วย 
10.1 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 
10.2 นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
10.3 นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   - ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย 
        - ถ่ายภาพกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรมตามความเหมาะสม  

11. คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม     ประกอบด้วย 
11.1 นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  ประธานกรรมการ 
11.2 นางดารารัตน์  มะอิ  รองประธานกรรมการ 
11.3 นายธีระยุทธ  อินไชย  กรรมการ 
11.4 นายธีรพงษ์  นวลด่อน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  -  จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ
สรุปผลการประเมินส่งงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป   

                 

ท้ังน้ี ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์    
และนํามาซ่ึงชื่อเสียงของโรงเรียน 

  
สั่ง ณ วันท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
     

 (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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กําหนดการถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
วันพฤหัสบดีที ่26 กรกฎาคม 2561 

 ณ  ศาลาพิบูลธรรม และพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เวลา  13.20 น. -  ขบวนแห่เทียนออกจากโรงเรียน ไปท่ีศาลาพิบูลธรรม  
เวลา  14.00 น. -  ถวายเทียนพรรษา พระภิกษุสงฆ์ จํานวน  9  รูป    

 เวลา  15.00 น. -  นิมนต์พระ 9 รูป ประกอบพิธี และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
เวลา  15.30 น.  -  เสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนเดินทางกลับโรงเรียน 

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

  หมายเหต ุ       เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


