คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ที่ 269 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
……………………………………………..
ด้ ว ยในวั น เสาร์ ที่ 280กรกฎาคม 2561 เป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดพิษณุโลกได้กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวาย
ราชสดุดี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ โดยภาคเช้าจัดงาน ณ ศาลาประชาคม
ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก และภาคค่ํา ณ บริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ สนามหน้าศาลาลางจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนของ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้กําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน
เพื่ อให้ การดํ าเนิ น งานเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยและบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
และร่วมพิธีดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
1. นางสาวอรุณศรี
เงินเสือ
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางโสพิศ
เทศสลุด
รองประธานกรรมการ
4. นางสาววิไล
อ่อนตานา
รองประธานกรรมการ
5. นายดิเรก
ทองหนัก
กรรมการ
6. นางสุดาภรณ์
ศิริสุวรรณ
กรรมการ
7. นายบุญส่ง
เทียนคํา
กรรมการ
8. นางดวงพร
เพ็ชรบัว
กรรมการ
9. นายพันธพงษ์
อินทรวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางรัชนี
พรมชู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางดวงเดือน
กิติประสาท
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ - ให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์
คําทา
2. นางสุดาภรณ์
ศิริสุวรรณ
3. นายสุรสิทธิ์
คัมภีรทัศน์
4. นางพยอม
คุ้มฉาย
5. นางอโณฌา
บุญโสภา
6. นักการและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
7. นางรัชนี
พรมชู
8. นางดวงเดือน
กิติประสาท

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ติดตั้ง.../
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มีหน้าที่ 1. ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ธง วปร. ธงชาติ ณ รั้วหน้าโรงเรียน
2. ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะวางพานพุ่ม ( วางพานพุ่ม ข้างละ 16 พาน )
โต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3. จัดตกแต่งผ้าบริเวณหน้าเวที โต๊ะวางพานพุ่ม โต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล
4. ประดับตกแต่งฉาก ณ เวทีหน้าเสาธง ประดับดอกไม้ ต้นไม้ตามความเหมาะสม
5. นักการและแม่บ้านจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม หลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องราชสักการะ
1. นางสุดาภรณ์
ศิริสุวรรณ
2. นางวรรณเพ็ญ
เชื้อสิงห์
3. นางรัชนี
พรมชู
4. นางนุศรา
จันทร์สละ
5. นางสาวบุษกร
พรหมศรี
6. นางดวงเดือน
กิติประสาท
7. นางสาวมณี
แซ่ท่อ

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. จัดพานพุ่มทอง – เงิน จํานวน 17 คู่ เทียนแพกระทงดอกไม้ 1 ชุด
2. จัดเตรียมสมุด ปากกาสําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และพิธีกร ประกอบด้วย
1. นางภารณี
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์
แสงอาทิตย์
รองประธานกรรมการ
3. นางพนิตนาฎ
รัตนพนิต
กรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา
เพ็ชรเอม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ประสานสื่อมวลชนทําข่าว ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจ้งให้คณะครู นักเรียนทราบ
2. เป็นพิธีกรและจัดลําดับขั้นตอนพิธีการถวายพระพรชัยมงคล
3. บันทึกภาพกิจกรรมตามขั้นตอนตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย
1. นายพันธพงษ์
อินทรวิเศษ
2. นางรัชนี
พรมชู
3. นางดวงเดือน
กิติประสาท
4. นางสาวมณี
แซ่ท่อ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
2. บันทึกภาพกิจกรรมตามขั้นตอนตามความเหมาะสมของวันที่ 26 และ 28 ก.ค.2561
6. คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – เงิน ตามลําดับ ประกอบด้วย
ลําดับที่ 1
นางโสพิศ
เทศสลุด
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
1. นางธิติมา
พรามพิทักษ์ อัญเชิญพานพุ่มทอง
2. นางพนัชกร
มีศาสตร์
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
ลําดับที่ 2 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์.../
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ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5
ลําดับที่ 6
ลําดับที่ 7
ลําดับที่ 8
ลําดับที่ 9
ลําดับที่ 10
ลําดับที่ 11
ลําดับที่ 12
ลําดับที่ 13
ลําดับที่ 14
ลําดับที่ 15

ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
1. นางรัชนี
พรมชู
2. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์
คําทา
นางสาววิไล
อ่อนตานา
1. นางเจียรนัย
สืบคํา
2. นางสาวสุภัคฉวี
เอี่ยมสําอางค์
นายบุญส่ง
เทียนคํา
1. นางสินีนาฎ
คชนิล
2. นายวรวิทย์
ไชยมิ่ง
1. นายดิเรก
ทองหนัก
2. นางวาสนา
ประวันนา
1. นายคนอง
ทองเมือง
2. นางสมจิต
ทองเมือง
1. นายสุรสิทธิ์
คัมภีรทัศน์
2. นางสาวภัทรินทร์
สังข์ทอง
1. นางนงคราญ
เอี่ยมบาง
2. นางกาญจนา
จันทร์สุคนธ์
นางอําพร
สินมา
1. นางกมลสรวง
คนเฉียบ
2. นางศจีลักษณ์
พงษ์สุภา
นายสมนึก
ใยศิลป์
1. นางสุรีย์
ศิริรัตน์
2. นางวิไลลักษณ์
งานสลุง
นายพิทักษ์
โพธิ์ทอง
1. นายธราธร
สุขะอาคม
2. นางนุศรา
จันทร์สละ
นายสันติพร
ภู่พงษ์
1. นางวรรธนี
ศิริโชติไพบูลย์
2. นางดารารัตน์
มะอิ
นายพันธพงษ์
อินทรวิเศษ
1. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง
2. นางอิสริยา
ณ พัทลุง
นายไพโรจน์
สิริพัฒนา
1. นางจิณห์ญภัค
ประเสริฐศักดิ์
2. นายสุรเชษฐ์
แสงอาทิตย์
นายนิกร
พันธ์รุณ
1. ประธานสภานักเรียน
2. รองประธานสภานักเรียน

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
วางพานพุ่มทอง
วางพานพุ่มเงิน
วางพานพุ่มทอง
วางพานพุ่มเงิน
วางพานพุ่มทอง
วางพานพุ่มเงิน
วางพานพุ่มทอง
วางพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
งานสภานักเรียน
อัญเชิญพานพุ่มทอง
อัญเชิญพานพุ่มเงิน
ลําดับที่ 16 หัวหน้านิสิต.../

~4~
ลําดับที่ 16
ลําดับที่ 17

หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อัญเชิญและวางพานพุ่มทอง
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัญเชิญและวางพานพุ่มเงิน
ประธานในพิธี นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อํานวยการโรงเรียน
1. นางสมศรี
แซ่เล้า
อัญเชิญพานพุ่มทอง
2. นางนาตฤดี
สุขสินธารานนท์ อัญเชิญพานพุ่มเงิน

มีหน้าที่ - วางพานพุ่มทอง - เงิน เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
7. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง ประกอบด้วย
1. นายสุรเชษฐ์
แสงอาทิตย์
ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร
หลําประเสริฐ รองประธานกรรมการ
3. นายคุณกร
สนองวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ประดับแสงสีที่พระฉายาลักษณ์ ณ รั้วโรงเรียน
2. ควบคุมเครื่องเสียง เตรียมไมโครโฟน 3 ตัว และเปิดแถบเสียงการแสดง ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน
3. บันทึกวีดีโอ ตลอดกิจกรรม ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน
8. คณะกรรมการจัดการแสดง รําถวายพระพร ประกอบด้วย
1. นางทวีสุข
บัวทอง
ประธานกรรมการ
2. นางสุรภา
จันทร์เปล่ง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณา
เยาวสังข์
กรรมการ
มีหน้าที่ - จัดการแสดงถวายพระพร 1 ชุด วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณพิธีสนามหน้าเสาธง
กิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561
ภาคเช้าและภาคค่ํา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
9. คณะผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
1. นางสุพรรณ์
วงศาโรจน์
2. นางพนิตนาฏ
รัตนพนิต
3. นางชลปรียา
สวนทวี
4. นายดิเรก
ทองหนัก
5. นายวิเชียร
หลําประเสริฐ
6. นางสาวภัทรินทร์
สังข์ทอง
7. นางวาสนา
ประวันนา
8. นายสุรสิทธิ์
คัมภีรทัศน์
9. นายไพโรจน์
สิริพัฒนา
10. นางสมพร
ศรีพูล

ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

มีหน้าที่ 1. จัดซื้อ และเตรียม ข้าวสาร – อาหารแห้ง เพื่อร่วมตักบาตร ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2. ประสานเรื่องงบประมาณการซื้อของตักบาตร ที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
10. คณะกรรมการ…/
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10. คณะกรรมการควบคุมวงโยธวาทิต ประกอบด้วย
1. นางทวีสุข
บัวทอง
2. นางสุรภา
จันทร์เปล่ง
3. นายวรวิทย์
ไชยมิ่ง
4. นายชัยรัตน์
อ่ําพูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. เตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา พิธีถวายพระพร
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน
2. นัดหมายนักเรียนวงโยธวาทิตนําขบวนเดินเทิดพระเกียรติในวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2561
ริว้ ขบวนที่ 3 ( หน้าวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก ) เวลา 16.00 น.
11. คณะผู้ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วย
1. นายสันติพร
ภู่พงษ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
2. นางวรรธนี
ศิริโชติไพบูลย์ รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.1
3. นางรุ่งรวี
อภิชาติธํารง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.1
4. นางดารารัตน์
มะอิ
รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.2
5. นางพยอม
คุ้มฉาย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.2
6. นางชลปรียา
สวนทวี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.3
7. นางกาญจนา
จันทร์สุคนธ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.3
8. นางอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.4
9. นางสาวสาวิตรี
ขาวทรงธรรม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.4
10. นายวิเชียร
หลําประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.5
11. นายคนอง
ทองเมือง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4.5
12. นิสิต, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มีหน้าที่ 1. นัดหมายนักเรียนระดับชั้น ม.4 เป็นตัวแทนเดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดยแต่งกายชุดนักเรียน และพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก
เวลา 16.00 น
2. นําใบขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ (รับที่ห้องบริหารทั่วไป)
3. ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ – จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
การแต่งกายครู แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือ ชุดสุภาพสีเหลือง (หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป)
12. คณะกรรมการประเมินกิจกรรม ประกอบด้วย
1. นางสาวสาคร
อยู่นุ้ย
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์
นวลด่อน
รองประธานกรรมการ
3. นางดารารัตน์
มะอิ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู.../
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ทั้งนี้ ให้ ข้าราชการครูและบุคลากร สุภ าพบุรุ ษแต่งกายด้ว ยเสื้อพระราชทาน ชุ ดผ้ าไทย หรื อชุ ดสุ ภาพ
โทนสี เ หลื อ ง สุ ภ าพสตรี แ ต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ไทย ชุ ด ผ้ า ไทย หรื อ ชุ ด สุ ภ าพโทนสี เ หลื อ ง นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แต่ ง กายด้ ว ยชุ ด เครื่ อ งแบบตามสั ง กั ด ร่ ว มพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาฯ วั น พฤหั ส บดี ที่ 26
กรกฎาคม2561 และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนํามาซึ่งชื่อเสียงของ
โรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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กําหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
พิธีกรดําเนินกิจกรรม

- นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
- นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
- นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม

เวลา 07.40 น.
เวลา 07.50 น.

- นักเรียนเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดมนต์ ทําสมาธิ
- พิธีวางพานพุ่มตามลําดับ 1–17 ให้ผู้วางพานและผู้อัญเชิญพานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ลายดอกปีบของโรงเรียน
- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่มทอง – เงิน
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ตามลําดับ
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
- การแสดง “รําถวายพระพร”
- เสร็จพิธี

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

