คาสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๘๔ / ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานหล่อเทียนและแห่เทียนจานาพรรษา
****************************************
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ได้กาหนดให้เริ่มพิธีหล่อเทียน หลังเคารพธงชาติ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีกลาง
สนาม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ครูและนักเรียนสามารถร่วมหล่อเทียนได้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจะทาการแห่เทียนจานาพรรษาไป ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ในเวลา ๑๓.๐๐
น. เพื่อให้การเตรียมการ
และดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายพิชยนันท์
สารพานิช
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธานกรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการ
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
กรรมการ
นายสมยศ
แม้นสงวน
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
นางสุนดิ า
เดชะทัตตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อานวยการ ประสานงานให้คาปรึกษา แนะนาให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
นางสุนดิ า
เดชะทัตตานนท์
ประธานกรรมการ
นายคานวณ
ยงประเดิม
กรรมการ
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นายพิราม
ภูมวิ ิชิต
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์
กรรมการ

๒

นางกาญจนา
ศิริมหา
กรรมการ
นางสาวดวงพร เชื้อมโนชาญ
กรรมการ
นางสาววันนภา
สายพิมพิน
กรรมการ
นางสุมิตรา
สุวรรณธาดา
กรรมการ
นางอุษณีษ์ อึง้ วิฑูรสถิตย์ กรรมการ
นางสาววรัทยา
ธนพัฒนรุ่งโรจน์
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายอนุชา
คาแดง
กรรมการ
นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการ
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์
กรรมการ
น.ส.นงพร
จูพ่ ิชญ์
กรรมการ
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการ
นางนวรัตน์ นาคเสนีย์
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
น.ส.เสาวลักษณ์สันติธรรมเมธี
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย
กรรมการ
น.ส.ศรุดา
เฉลิมจันทร์
กรรมการ
นางพจมาน ชีววัฒนา
กรรมการ
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์
กรรมการ
นายสุเนตร ศรีใหญ่
กรรมการ
นายโกวิทย์ บุญทวี
กรรมการ
น.ส.ศิราภร นาบุญ
กรรมการ
นางปุญยณุช เอกศิริ
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
กรรมการ
น.ส.มวารี
ใจชูพันธ์
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
น.ส.นนทยา เพิ่มยศ
กรรมการ
นางสาวอัญชลี เขมะประภา กรรมการและเลขานุการ
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กาหนดขัน้ ตอนหรือรายละเอียดต่างๆ ในการดาเนินงาน
๒. มอบงานให้ผรู้ ับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑ ฝ่ายนิมนต์พระสงฆ์
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร ประธานกรรมการ
นางสาวดวงพร
เชื้อมโนชาญ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป นัดหมายเวลาประกอบพิธีถวาย
เทียนจานาพรรษาในโบสถ์ เวลา ๑๔.๐๐ น

๓

๒. รับ- ส่ง พระสงฆ์ตามนัดหมาย
๒.๒ ฝ่ายจัดเตรียม ปัจจัย ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยทาน
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร ประธานกรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการ
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา
กรรมการ
นางสาววันนภา
สายพิมพิน
กรรมการ
นางสาววรัทยา
ธนพัฒนรุง่ โรจน์
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา
ชาซิโย
กรรมการ
นางลาพอง พูลเพิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดดอกไม้ ธูปเทียน สาหรับเวียนเทียน จานวน ๖๐ ชุด
๒. จัดปัจจัย เครื่องไทยทาน สาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

๒.๓ ฝ่ายพิธีสงฆ์
นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์ ประธานกรรมการ
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา กรรมการ
นางสาววันนภา สายพิมพิน
กรรมการ
นางอนุชา
คาแดง
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียน กล่าวคาถวายเทียนจานาพรรษา
๒. จัดนักเรียน ม.๔/๑- ๔/๔ เข้าร่วมพิธีในโบสถ์
๓. พิธีกรดาเนินขัน้ ตอนพิธีกรรมทางศาสนา
๒.๔ ฝ่ายตกแต่งต้นเทียนและยานพาหนะ
นายคานวณ
ยงประเดิม
ประธานกรรมการ
นางกุลฑลี
เจษฎาวัลย์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์ กรรมการ
นางสาวมยุรี มิ่งมงคล
กรรมการ
นางสาวนงพร จูพ่ ิชญ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดาเนินการประดับดอกไม้ต้นเทียน
๒. ประดับยานพาหนะในการบรรทุกต้นเทียน
๓. ฝ่ายยืมอุปกรณ์หล่อเทียนและจัดเตรียมสถานที่หล่อเทียน
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
ประธานกรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการ
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
กรรมการ
นางสาวดวงพร เชือ้ มโนชาญ กรรมการ ภารโรงทุกคน
กรรมการ

๔

นางสาวอัญชลี เขมะประภา กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ขอยืมอุปกรณ์หล่อเทียน
๒. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดตกแต่งสถานที่ จัดวางอุปกรณ์หล่อเทียน
จัดโต๊ะหมูบ่ ูชา
๔. ฝ่ายจัดขบวน - ควบคุมขบวน
นายอดุลย์
ศิริเวช
ประธานกรรมการ
นายคานวณ
ยงประเดิม
รองประธานกรรมการ
นางณัฏฐ์ธยาน์
สนั่นไหว
รองประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึง้ วิฑูรสถิตย์
กรรมการ
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์ กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคเสนีย์
กรรมการ
นางกุลฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์
สันติธรรมเมธี กรรมการ
นางสาวศรุดา เฉลิมจันทร์
กรรมการ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกท่าน กรรมการ
นายพิราม
ภูมวิ ิชิต
กรรมการและเลขานุการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ตกแต่งต้นเทียนและยานพาหนะ
๒. จัดเทพีประจาต้นเทียน นักเรียนถือดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยทาน ๙ คู่
๓. จัดวงดุริยางค์นาหน้าขบวน
๔. จัดนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ – ๔/๙ เข้าพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีถวายเทียน
จานาพรรษา
๕. จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ – ๔/๙ ร่วมขบวนแห่เทียนจานาพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิต
วรวิหาร
๕. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสมยศ
แม้นสงวน
ประธานกรรมการ
นายสุวิทย์
ปิ่นอมร
กรรมการ
นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์
กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาไวนิล มีข้อความว่า “พิธีหล่อเทียนจานาพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต” ที่เวทีกลางสนาม
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดทิ ัศน์
๖. ฝ่ายพยาบาล

๕

นางจุฑามาศ
วานิชชัง
ประธานกรรมการ
นางสาววรัทยา
ธนพัฒนรุง่ โรจน์
กรรมการ
นายอนุชา
คาแดง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ เตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลโดยร่วมไปกับขบวนแห่เทียนจานาพรรษา
๗. ฝ่ายประเมินผล
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมวิ ิชิต
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึง้ วิฑูรสถิตย์
กรรมการและ
เลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาเครื่องมือประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล
๒. สรุปผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งนีต้ ั่งแต่วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายพิชยนันท์ สารพานิช )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๖

กาหนดการหล่อเทียนและแห่เทียนจานาพรรษา
หล่อเทียนจานาพรรษา
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เริม่ พิธีหล่อเทียนหลังเคารพธงชาติ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
แห่เทียนจานาพรรษา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.

จัดเตรียมขบวนแห่เทียนจานาพรรษา
แห่เทียนจานาพรรษา
ถวายเทียนจานาพรรษา

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

