
 
                                         คาํสั�งโรงเรียนพทุธชินราชพทิยา 

                                                        ที�  164 / 2561 

                เรื�อง  แต่งตั งคณะครูและนักเรียนร่วมกจิกรรมเวยีนเทยีน วนัวสิาขบูชา  ประจําปี  2561 

            ด้วยในวนัองัคารที� 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวนัขึ น 15 คํ�า เดือน 7  เป็นวนัวิสาขบูชา จงัหวดัพิษณุโลก           
โดยสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดั  กาํหนดจดังานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื�องในเทศกาลวนัสําคญัสากล        
ของโลก  ประจาํปี 2561    ณ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเชิญชวนและรณรงค์ให้
พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปฏิบติัศาสนกิจ โดยพร้อมเพรียงกนั  และเพื�อเป็นการ ปลูกจิตสํานึก  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที�สําคญัทางศาสนา  ซึ� งเป็นวฒันธรรมอนัดีงาม
ของชาติใหว้วิฒันาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป    

ในการนี  โรงเรียนจะนาํคณะครูและนกัเรียนร่วมปฏิบติักิจกรรมในวนัวิสาขบูชา  ณ  พระวิหารวดัพระศรีรัตน 
มหาธาตุวรมหาวหิาร ในวนัองัคารที� 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นตน้ไป 

 เพื�อให้การเขา้ร่วมกิจกรรมในครั งนี ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 27          
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั งคณะครูที�ปรึกษาชั น
และนกัเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที� 6 ร่วมกิจกรรมดงันี  

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ    ประกอบดว้ย 
1.1 นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายนุกลู  อํ�าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสาววไิล   อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
1.5 นายดิเรก  ทองหนกั  กรรมการ 
1.6 นางสุดาภรณ์     ศิริสุวรรณ                  กรรมการ  
1.7 นางดวงพร  เพช็รบวั   กรรมการ 
1.8 นายบุญส่ง  เทียนคาํ            กรรมการ 
1.9 นายพนัธพงษ ์ อินทรวเิศษ  กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางรัชนี   พรมชู   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
1.11 นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
1.12 นางดวงเดือน  กิติประสาท  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
          

   มีหน้าที�    - ใหค้าํแนะนาํ  และใหค้าํปรึกษา  เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
 



  

 
2.  คณะครูควบคุมและดูแลนักเรียนร่วมพธีิเวียนเทยีนวันวสิาขบูชา  ประกอบดว้ย 

2.1 นายไพโรจน์  สิริพฒันา            หวัหนา้ระดบัชั นมธัยมศึกษาปีที� 6 
2.2 นางสาวสุภคัฉว ี เอี�ยมสาํองค ์            ครูที�ปรึกษาชั น  ม.6.1  
2.3 นางวรรณเพญ็ เชื อสิงห์   ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.2 
2.4 นางสาวภณัฑิลา แยม้พยงุ  ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.2 
2.5 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์  ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.3 
2.6 นางสาวรัตนากร        โพธิH ดง   ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.3 
2.7 นางนงนุช  วริิยานุกลู  ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.4 
2.8 นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิH พนัธ์ุ  ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.4 
2.9 นายอดิเทพ  กรีแสง   ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.5 
2.10 นางจิณห์ญภคั           ประเสริฐศกัดิH   ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.5 
2.11 นางสาวสุทธิดา        เพช็รเอม             ครูที�ปรึกษาชั น ม.6.6 

มีหน้าที�  1. นดัหมายและนาํนกัเรียนในชั นของตนเองเขา้ร่วมพิธีเวยีนเทียน วนัวสิาขบูชา 
                  ในวนัองัคารที� 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30  น.   ณ  หนา้พระวหิารพระพุทธชินราช   
                   และนาํดอกบวั ธูป เทียน  มาคนละ 1 ชุด   
 2.  ครูที�ปรึกษาชั นควบคุมและดูแลนกัเรียนและร่วมพิธีเวยีนเทียน  โดยครูแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ 

                                โทนสีขาว ส่วนนกัเรียนแต่งกายเครื�องแบบนกัเรียน 

 

3. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์  ประกอบดว้ย 
 3.1 นางภารณี  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 
 3.2  นางพนิตนาฏ รัตนพนิต  กรรมการ 

  3.3 นางสาวสุทธิดา เพช็รเอม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที�  1. ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเพื�อแจง้ใหก้บับุคลากรทราบทั�วกนั 
  2. บนัทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม  
  

 4. คณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน  ประกอบด้วย 
4.1 นายพนัธพงษ ์ อินทรวเิศษ   ประธานกรรมการ 
4.2 นางรัชนี  พรมชู   รองประธานกรรมการ 
4.3 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการ 
4.4 นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที�  1. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารวนัสาํคญัวนัมาฆบูชาใหก้บัคณะครูและนกัเรียนทราบผา่นเวบ็ไซต ์  
                                และเฟซบุค้ 

 2. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผา่นโซเชียลมีเดีย 
 



  

 
 5. คณะกรรมการพิธีสงฆ์  ประกอบด้วย 

5.1 นางสุพรรณ  วงศส์าโรจน์   ประธานกรรมการ 
5.2 นายพนัธพงษ ์ อินทรวเิศษ  รองประธานกรรมการ 
5.3 นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
5.4 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการ 
5.5 นายไพโรจน์  สิริพฒันา  กรรมการและเลขานุการ 
5.6 นายคณนาถ  จุย้เจก๊ และคณะฯ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 มีหน้าที�  1. นิมนตพ์ระสงฆ ์จาํนวน 1 รูป 
   2. จดัเตรียมเครื�องไทยธรรม จาํนวน 1 ชุด และปัจจยัถวายพระ จาํนวน 1 ซอง 

 
 6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม  ประกอบด้วย 

6.1 นางวรรณเพญ็ เชื อสิงห์   ประธานกรรมการ 
6.2 นางดวงเดือน กิติประสาท  กรรมการ 
6.3 นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที�  - ออกแบบเครื�องมือการประเมินผลและสรุปผลการร่วมกิจกรรม 
 
 ทั งนี  ขอใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั งปฏิบติัหนา้ที� ที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 และนาํมาซึ� งชื�อเสียงของโรงเรียน 
               

 สั�ง  ณ วนัที�  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   
     
 
                         ( นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ) 
                                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 

กาํหนดการพธีิเวยีนเทยีนวนัวสิาขบูชา 

วนัองัคารที�  29 พฤษภาคม  2561 

 ณ  พระวหิารพระพทุธชินราช     วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร จังหวดัพษิณุโลก 
   

  เวลา  16.30 น.  -  คณะครูและนกัเรียนพร้อมกนั ณ  บริเวณหนา้พระวหิารฯ  
     (ครูที!ปรึกษาแต่ละชั(นเช็คจาํนวนนกัเรียนที!ร่วมกิจกรรมฯ) 
  เวลา  16.50 น.  -  คณะครูและนกัเรียนเขา้ร่วมพิธีเวยีนเทียนวนัวสิาขบูชา 
  เวลา  17.30 น.  -  คณะครูและนกัเรียนเขา้แถวร่วมเวยีนเทียนรอบพระวหิารฯ  

       จาํนวน 3 รอบ 
 เวลา  18.00 น.  -  คณะครูและนกัเรียนเดินทางกลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 

 

  หมายเหตุ        เวลาอาจมีการเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม 
       

 


