
 
 
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี  ๗๕ / ๒๕๕๘ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมหล่อและแห่เทียนพรรษำ   ประจ ำปี ๒๕๕๘ 
------------------------------------------ 

เนื่องด้วยในวันท่ี  ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ตามประเพณี
ปฏิบัติโรงเรียนจัดต้นเทียนไปถวายวัดด่านส าโรง  โดยร่วมกับเทศบาลต าบลด่านส าโรงเป็นประจ าทุกปี   เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาพร้อมท้ังปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชน  ในปีนี้
โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการถวายต้นเทียนพรรษาแด่วัดด่านส าโรง  โดยมีก าหนดการถวายต้นเทียนในวันพุธที่        ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดเตรียมงานและการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑  นายอิทธิพัทธ ์ ธีระวรรณสาร   ประธาน 

                        ๑.๒  นางธัญรัศมิ์    ตรีนพรตัน์    รองประธาน 
   ๑.๓  นายสมพงษ์   ต้ังประยูรเลิศ   รองประธาน 

                        ๑.๔  นายวันชัย     ทัศนิยม    รองประธาน 
                        ๑.๕  นายจามร      จิตรบุญมา    กรรมการและเลขานุการ 
                        ๑.๖   ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริมแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติ
งาน 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  นายจามร  จิตรบุญมา    ประธาน 
๒.๒  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    กรรมการ 
๒.๓  นางธนวันต์  รัตนอ าพร    กรรมการ 
๒.๔  นางพิมพ์ผกากรอง  ถิรเกียรติคุณ   กรรมการ 
๒.๕  นางสาวศิรินนา  ช่ังกุล    กรรมการ 
๒.๖  นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ    กรรมการ 
๒.๗  นายชยพล  แปลงไล    กรรมการ 
๒.๘  นางสาวจุฬารัตน์  เยือกเย็น   กรรมการ 
๒.๙  นางสาวจารุวรรณ  นุริตมนต์   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวปิยภรณ์  หงษ์ค ามี   กรรมการ 
๒.๑๑ นายประวิทย์  ปานทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 



   
  
มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริมแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติ
งาน 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งต้นเทียนพรรษำ 
๓.๑   นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    ประธาน 
๓.๒   นายอนิวัตร์  ศักดิ์ภักด์ิ    กรรมการ 
๓.๓   นางธนวันต์  รัตนอ าพร    กรรมการ 
๓.๔   นายธนินทร์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ   กรรมการ 
๓.๕   นางสาวนันทวดี  ข ามี    กรรมการ 
๓.๖   นางอัมพาพันธ์  ปานขาว    กรรมการ 
๓.๗   นางสาวสุทธิดา  ขุนทุม    กรรมการ 
๓.๘   นางศิริพร  เจติยวรรณ    กรรมการ 
๓.๙   นางอัญชลี  คณานับ    กรรมการ 

                     ๓.๑๐ นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่    จัดหาต้นเทียนแล้วน ามาตกแต่งให้สวยงาม 
 

๔. คณะกรรมกำรตกแต่งรถแห่เทียนพรรษำ 
๔.๑  นายชยพล  แปลงไล     ประธาน   
๔.๒  นางมุทิตา  ฟักน่วม      กรรมการ 
๔.๓  นางสาวปฐมาภรณ์  สิบนิสัย    กรรมการ 
๔.๔  นางสาวสุจิตราภรณ์  ถิ่นรัตน์    กรรมการ 
๔.๕  นางสาววรรณนิภา  พระภักดี    กรรมการ 
๔.๖  นางสาวจุฬารัตน์  เยือกเย็น    กรรมการ 
๔.๗  นางสาวจารุวรรณ  นุริตมนต์    กรรมการ 
๔.๘  นางสาวปิยภรณ์  หงษ์ค ามี    กรรมการ 
๔.๙  นายประวิทย์    ปานทอง    กรรมการและเลขานุการ  
  

มีหน้ำที่  จัดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาให้สวยงาม 
 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับเงินบริจำคในชุมชน 
๕.๑ ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย    ประธาน 
๕.๒ นายธาราพันธ์ สุขส าราญ    กรรมการ 
๕.๓ นายชยพล  แปลงไล     กรรมการ 
๕.๔ นายธงชัย  อินธิราช     กรรมการ 
๕.๕ นางสาวผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง   กรรมการ 
๕.๖ นายประวิทย์  ปานทอง    กรรมการ 
๕.๗ คณะครูท่ีสอนในระดับช้ัน ม. ๓   กรรมการ 
๕.๘ คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนชายช้ัน ม. ๓ กรรมการ 
๕.๙ นายจามร  จิตรบุญมา    กรรมการและเลขานุการ 



   
  
มีหน้ำที่   ๑. ก าหนดเส้นทางให้วงดุริยางค์และกลองยาวร่วมขบวนแห่   
            ๒. ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
            ๓. รวบรวมเงินท่ีผู้บริจาคตามเส้นทางท่ีแห่ต้นเทียนพรรษา น าส่งคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
            ๔. ควบคุมดูแลขบวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับเงินบริจำคในโรงเรียน 
๖.๑  นางพิมพ์ผกรอง  ถิรเกียรติคุณ    ประธาน 

          ๖.๒  หัวหน้าสายช้ันทุกสายช้ัน     กรรมการ  
๖.๓  นางสาวศิรินนา  ช่ังกุล     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่   รวบรวมเงนิบริจาคท่ีนักเรียนน ามาบริจาคและเก็บเงินส่งฝ่ายการเงิน 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนแห่เทียน 

๗.๑   นางมาลี  กุศลส่ง      ประธาน 
๗.๒   นายธาราพันธ์ สุขส าราญ     กรรมการ 
๗.๓   นายธงชัย  อินธิราช     กรรมการ 
๗.๔   นายจามร  จิตรบุญมา     กรรมการ 
๗.๕   นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ     กรรมการ 
๗.๖   นางสาวปรัชชาวดี  โฮมเพ็ง    กรรมการ 
๗.๘   นายยอดยิ่ง  ทองรอด     กรรมการ 
๗.๙   นางพิมพ์ผกรอง  ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 
๗.๑๐  นางเพ็ญนี  เหมะ     กรรมการ 
๗.๑๑  นายประพันธ์  ขันสุวรรณ     กรรมการ 
๗.๑๒  ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย    กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้ำที่      ๑.  จัดหานักเรียนชายช้ัน ม. ๓/๑ -  ม. ๓/๔  ไปถือขบวนธงชาติและธงธรรมจักรในขบวนแห่ต้นเทียน
พรรษาของโรงเรียนขบวนท่ี ๔ จ านวน ๒๐  คน และของเทศบาลต าบลด่านส าโรง   จ านวน ๒๐  คน นักเรียน  
 (ชุดนักเรียน) ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
              ๒. จัดหานักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๒ คน ถือเครื่องไทยธรรม (ชุดนักเรียน) 
    ๓. จัดวงดุริยางค์ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาน าหน้าขบวนเทศบาลต าบลด่านส าโรง  และแตรวงน าหน้า
ขบวนแห่เทียนพรรษาของโรงเรียน 
             ๔. ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
   ๕. รวบรวมเงนิบริจาคตามเส้นทางท่ีแห่ต้นเทียนพรรษา น าส่งคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   ๖. ดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนกรณีท่ีเจ็บป่วยในขบวนแห่เทียนพรรษา 
 
 
 
 



   
  

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหล่อเทียนจ ำพรรษำ 
๘.๑   นายจามร  จิตรบุญมา      ประธาน 
๘.๒   นายชยพล  แปลงไล      กรรมการ 
๘.๓   นายมนตรี  จันทร์แสงสุก     กรรมการ  
๘.๔   นางธนวันต์  รัตนอ าพร      กรรมการ 
๘.๕   นางพิมพ์ผกากรอง  ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 
๘.๖   นายประวิทย์  ปานทอง     กรรมการ 
๘.๗   นายสันต์  คาวีรัตน์      กรรมการ 
๘.๘   นางสาวศิรินนา  ช่ังกุล      กรรมการ 
๘.๙   นางอัมพาพันธ์  ปานขาว     กรรมการ 

     ๘.๑๐  นางสาวจุฬารัตน์  เยือกเย็น     กรรมการ 
     ๘.๑๑  นางสาวจารุวรรณ  นุริตมนต์     กรรมการ 

                           ๘.๑๒  นางสาวปิยภรณ์  หงส์ค ามี     กรรมการ 
๘.๑๓  ครูประจ าช้ันทุกสายช้ัน     กรรมการ 
๘.๑๔  นักการภารโรงและแม่บ้าน     กรรมการ 
๘.๑๕  คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
๘.๑๖  นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ        กรรมการและเลขานุการ  

  
มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมสถานท่ีภายในโรงเรียนเพื่อท าพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันท่ี ๑๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    ณ 
บริเวณเวที 
   ๒. จัดป้ายนิทรรศการ 

๙. คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดวำดภำพ 
           ๙.๑  นางอัมพาพันธ์  ปานขาว      ประธาน 

 ๙.๒  นายธนินทร์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ    กรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวนันทวดี  ข ามี      กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวนิธิยา  ทับเปล่ียน     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. ด าเนินการจัดการประกวดและตัดสินผลการแข่งขัน 
 ๒. จัดการแข่งขันประกวดวาดภาพวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ระดับช้ัน ป. ๑ –  ม. ๖    
ตัวแทนสายช้ันละ ๒ คน 
 ๓. แข่งขันในวันจันทร์ท่ี ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดทิพย์วารี 
 

๑๐. คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดแข่งขันตกแต่งต้นเทียนและแกะสลักต้นเทียนจ ำพรรษำ 
๑๐.๑  นายอนิวัตร์  ศักดิ์ภักด์ิ      ประธาน 
๑๐.๒  นางสาวนิธิยา  ทับเปล่ียน     กรรมการ 
๑๐.๓  นางศิริพร  เจติยวรรณ      กรรมการ 
๑๐.๔  นางอัญชลี  คณานับ      กรรมการ 
๑๐.๕  นางอัมพาพันธ์  ปานขาว     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. ด าเนินการจัดการประกวดและตัดสินผลการแข่งขัน 



   
  
 ๒. จัดการแข่งขันประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ระดับช้ัน ป. ๔ –  ป. ๖   ตัวแทนสายช้ันละ ๔  คน 
แข่งขันในวันจันทร์ท่ี ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗. ๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 

๓. จัดการแข่งขันประกวดแกะสลักต้นเทียนพรรษา ระดับช้ัน ม. ๑ –  ม. ๖  ตัวแทนสายช้ันละ ๔  คน 
แข่งขันในวันจันทร์ท่ี ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗. ๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 

 
 

๑๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑๑.๑ นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน ์     ประธาน 
๑๑.๒ นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 
๑๑.๓ นางอุสุมา           รุ้งศรี     กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวศิรินนา    ช่ังกุล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่     ๑. ท าหนังสือเชิญชวนผู้ปกครองร่วมท าบุญ  บริจาคเตรียมเครื่องไทยธรรมและปัจจัยท่ีจะถวายพระ 
     ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย แล้วน ามามอบให้ฝ่ายพิธีการประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
              ๓. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 
 

๑๒. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพและเคร่ืองเสียง 
                  ๑๒.๑  นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง     ประธาน 

     ๑๒.๒   นายประพันธ์  ขันสุวรรณ     กรรมการ 
     ๑๒.๓   นายยอดยิ่ง  ทองรอด     กรรมการ 
     ๑๒.๔   นางสาววรรณนิภา  พระภักดี     กรรมการ 
     ๑๒.๕   นายทศพร  ธรรมประทีป     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่     ๑.  บันทึกภาพตลอดงานระหว่างวนัท่ี  ๑๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
   ๒.  จัดท าเป็นแฟ้มภาพ  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ  แล้วรายงานเขตพื้นท่ีฯ 
   ๓.  น าภาพกิจกรรมบางส่วนน าเสนอท่ีเว็บไซต์ของโรงเรียน 
   ๔.  หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
            ๕.  จัดเตรียมเครื่องเสียงบนรถแห่เทียน 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   ๑๓.๑  นางสุกัญญา  สุดแสงพันธุ์     ประธาน 

๑๓.๒ นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย      กรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวสุปราณี  ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   ๑. สร้างแบบประเมิน  รวบรวมข้อมูล  สรุปผลการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมหล่อและแห่เทียนใน        
“วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา”  แล้วน าใส่แฟ้มของโครงการฯ แล้วน าเสนอผู้อ านวยการต่อไป 
   ๒. จัดท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  
 
 



   
  

ขอให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
เป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างสูงสุด  ถ้ามีปัญหาในการด าเนินการขอให้ปรึกษากับคณะกรรมการอ านวยการทราบ
ทันที 
               ส่ัง ณ  วันท่ี    ๑๗    เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
       ลงช่ือ 

                                                                              ( นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


