
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ท่ี           / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

........................................................ 

  ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒          
ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะน าต้นเทียนไปถวาย ณ วัดทองสุทธาราม วัดเทวสุนทร วัดหลักส่ี และวัดเสมียนนารี    
เพื่อเป็นการสืบทอดพิธีการทางพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)                       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายชวิศ    จิตปุณยพงศ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกรานต์   มหาสารินันทน์   กรรมการ 
๔. นายกิตติพล   โยงทองหลาง   กรรมการ 
๕. นายนิติกร   ระดม    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  

๑. นายนิติกร  ระดม    ประธานกรรมการ 
๒. นางปนัดดา  บุญตานนท์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางพนิดา   สาระรักษ์   กรรมการ 
๔. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ    กรรมการ 
๕. นางมัณฑนา  ฟักขาว    กรรมการ 
๖. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๗. นายสมชาย   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๘. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 
๙. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
๑๐. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจุติกาญจน์  สุวรรณธาดา   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
๑๓. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 

 

 



๒ 
 

๑๔. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี    กรรมการ 
๑๖. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวดวงพร  ปราบคช   กรรมการ 
๑๘. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  
๑. วางแผน ก าหนดรูปแบบ ล าดับข้ันตอนในกิจกรรมท าบุญตักบาตร หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
๒. เสนอความเห็นในการ ควบคุม ดูแล การปฏิบั ติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แก่
คณะกรรมการอ านวยการ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพธิีกร 
๑. นางจิตติญา   กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุธาดา  ศิริกุล    รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์   กรรมการ 
๔.  นายพงศ์นที   คงถาวร    กรรมการ 
๕.  นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ 
๖.  นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่  
๑. เป็นพิธีกรในพิธีท าบุญตักบาตร หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
๒. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกรด าเนินรายการพิธีสงฆ์ และพิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนในการสวดมนต์ไหว้พระ ท าพิธีถวายสังฆทาน และพิธีถวายเทียนพรรษา           

ณ วัดเทวสุนทร วัดหลักส่ี วัดเสมียนนารี และวัดทองสุทธาราม 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและรักษำควำมปลอดภัย 
๑. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล   กรรมการ 
๔. นางรัถญา   ค าแพง    กรรมการ 
๕. นางเบญจมาศ  อินทรชิต   กรรมการ 
๖. นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย    กรรมการ 
๗. นางสาวศรัญญา   โฮ่คุณ    กรรมการ 
๘. นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ    กรรมการ 
๙. นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๐. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่  
๑. ควบคุม ดูแลความปลอดภัยขณะท่ีนักเรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรมท้ังในและนอกโรงเรียน 
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๒. จัดหารถส าหรับตกแต่งต้นเทียนและรถรับส่งนักเรียน รถกลองยาว และรถประชาสัมพันธ์หรือ
ยานพาหนะอื่นท่ีใช้ในกิจกรรม ตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ ์

๑. นางพนิดา  สาระรักษ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางเบญจมาศ  อินทรชิต   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   กรรมการ 
๔.  นายณฐภณ  ใจกล้า    กรรมการ 
๕. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ   กรรมการ 
๖.  นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
๗.  นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   กรรมการ 
๘. นางสาวเทวิกา   ศิลาเขตต์   กรรมการ 
๙. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๑๐.  นายอนุรักษ์  สวัสดี    กรรมการ 
๑๑.  นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวภัทรสุดา  หนองกก   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  
๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
๒. นิมนต์พระสงฆ์และต้อนรับพระสงฆ์ท่ีมารับการท าบุญตักบาตรท่ีโรงเรียน ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓. จัดเตรียมภัตตาหารเช้าถวายพระสงฆ์ ๙ รูป และจัดเตรียมถวายภัตตาหารเพลกลับวัด 
๔. จัดเตรียมจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียนถวายพระสงฆ์ ๙ รูป และเครื่องไทยธรรมถวาย

พระสงฆ์ท่ีวัดเทวสุนทร วัดหลักส่ี วัดเสมียนนารี และวัดทองสุทธาราม ในพิธีถวายเทียนพรรษา 
๕. ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนน ากล่าวถวายเทียน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมกำรตกแต่งต้นเทียน  
๑. นางสาวลวิตรา  วรวาท    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว   กรรมการ 
๔. นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๕. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์    กรรมการ  
๖. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด    กรรมการ 
๗. นางสาวอภิญญา  ข าอินทร์   กรรมการ 
๘. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน   กรรมการ 
๙. ผู้แทนนักเรียนท้ัง ๕ คณะสี     กรรมการ 



๔ 
 

๑๐.  ช่างครุภัณฑ์และแม่บ้านทุกคน    กรรมการ 
๑๑.  นายอนุรักษ์   สวัสดี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมดอกไม้ อุปกรณ์ส าหรับตกแต่งต้นเทียน อ านวยความสะดวก และร่วมกับนักเรียนคณะสี

แต่ละสีตกแต่งต้นเทียน 
๒. ตกแต่งรถต้นเทียนส าหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญกับทางโรงเรียน   

ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีไทยขบวนกลองยำว  วงดุริยำงค์  และจัดเคร่ืองแต่งกำยชุดไทย 
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ   กรรมการ 
๓.  นางวรัญญา  ยอดกระโหม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมและฝึกซ้อมวงดนตรีไทย วงกลองยาว ร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและ       

วันเข้าพรรษา วันท่ี ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
๒. ควบคุมวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีท าบุญตักบาตร และหล่อเทียน 
๓. ควบคุมวงกลองยาว น าขบวนรถต้นเทียนออกเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญและร่วมขบวนแห่

ต้นเทียนพรรษาไปถวายวัด 
๔. จัดเตรียมนักเรียนแต่งกายชุดไทยร่วมขบวนแห่เทียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๘. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ และแห่เทียน 
๑. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว    รองประธานกรรมการ 
๓. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
๔. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๕. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี    กรรมการ 
๖. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
๗. นางสาวดวงพร  ปราบคช   กรรมการ 
๘. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย   กรรมการ 
๙. นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ 
๑๐. นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น   กรรมการ 
๑๑. นางวิริสา   ปัญญะโส   กรรมการ 
๑๒. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียม ควบคุมดูแลนักเรียนออกเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา วันท่ี ๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
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๒. จัดเตรียม ควบคุมดูแลนักเรียนในพิธีการแห่เทียน วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓. อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการแห่เทียนเชิญชวนชุมชนร่วมท าบุญในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๙. คณะกรรมกำรถวำยเทียนพรรษำ 
วัดเทวสุนทร 
๑. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย    รองประธานกรรมการ 
๓. นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน   กรรมการ 
๔. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์   กรรมการ 
๕. นางสาวนันทวัน   เชิงหอม    กรรมการ 
๖. นางนิตยา   ปัญจากุล   กรรมการ 
๗. นางสาวรัตนา   วันทาแก้ว   กรรมการ 
๘. ผู้แทนนักเรียนในคณะสี     กรรมการ 
๙.  นางสาวกรรณิกา   ไทยใจอุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
วัดหลักสี่ 
๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
๒. นางรัถญา    ค าแพง    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวขวัญเรือน   มุ่งผลกลาง   กรรมการ 
๔. นายณัฐพร   จันทร์ประนต   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาพร   ชวนมงคลเจริญ   กรรมการ 
๖. นายปิยะ    พันชนะ    กรรมการ 
๗. นางสาวทศรัตณ์   สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
๘. ผู้แทนนักเรียนในคณะสี     กรรมการ 
๙. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย   กรรมการและเลขานุการ 
วัดเสมียนนำร ี
๑. นางสาวธิดามาศ    สิงห์ธวัช    ประธานกรรมการ 
๒. นางเบญจมาศ  อินทรชิต   รองประธานกรรมการ 
๓. นางมารศรี   อนันทคุณ   กรรมการ 
๔. นางพนิดา   สาระรักษ์   กรรมการ 
๕. นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์   กรรมการ 
๖. นางสาวขวัญใจ   ภาสพันธุ์   กรรมการ 
๗. นายอนันต์   เช้ือชีลอง   กรรมการ 
๘. ผู้แทนนักเรียนในคณะสี     กรรมการ 
๙. นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ 

 



๖ 
 

วัดทองสุทธำรำม 
๑. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงพร  ปราบคช   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศรัญญา   โฮ่คุณ    กรรมการ   
๔. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ   กรรมการ 
๕. นางสาวเทวิกา   ศิลาเขตต์   กรรมการ 
๖. นางจิรฐา   แก้วทรงพล   กรรมการ 
๗. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน    กรรมการ 
๘. นางกัญญารัตน์   สารบูรณ์   กรรมการ 
๙. นางสาวนวลละออ  เอี่ยมละออ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกนกวรรณ  ทองดี    กรรมการ 
๑๑. นางจุติพร   เมฆบุตร    กรรมการ 
๑๒. นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี    กรรมการ 
๑๓. นายนพดล   เชิงศิริ    กรรมการ 
๑๔.  นายณัฐพร   จันทร์ประณต   กรรมการ 
๑๕. นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว   กรรมการ  
๑๖. นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๑๗.  นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์   กรรมการ 
๑๘.  นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด    กรรมการ 
๑๙.  นายพงศ์นที   คงถาวร    กรรมการ 
๒๐.  นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ    กรรมการ 
๒๑.  นางสาวอภิญญา  ข าอินทร์   กรรมการ 
๒๒. นายพงศธร   อารีพันธุ์    กรรมการ  
๒๓. นางสาวจันทรัตน์   เนืองนิตย์   กรรมการ 
๒๔.  นางสาวถิรญา   มิตรมงคลยศ   กรรมการ 
๒๕. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
๒๖. ผู้แทนนักเรียนในคณะสี     กรรมการ 
๒๗.  นางวิริสา   ปัญญะโส   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  
๑. จัดเตรียม ควบคุมนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสี สีละ ๓๕ คน เป็นตัวแทนถวายต้นเทียนพรรษา          

ณ วัดเทวสุนทร วัดหลักส่ี วัดเสมียนนารี และวัดทองสุทธาราม  
๒. อ านวยความสะดวก รับรองประธาน และแขกผู้มีเกียรติในการถวายเทียน 
๓. ควบคุมนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีในการเดินทางให้เรียบร้อย   
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑. นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง   ประธานกรรมการ 



๗ 
 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

๒. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๔. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์    กรรมการ 
๕. นางวิริสา   ปัญญะโส   กรรมการ 
๖. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน    กรรมการ 
๗. นางสาวรัตนา   วันทาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. ท าบัญชีสรุปรายรับ – รายจ่ายเงินท่ีใช้ในพิธีท าบุญหล่อเทียนพรรษา 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรุธ   เจือจันทร์   รองประธานกรรมการ  
๓. นายเสน่ห์  ธิอาจารย์   กรรมการ 
๔. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์   กรรมการ 
๕. นายพงศธร  อารีพันธุ ์   กรรมการ 
๖. นายธีรณ์   จันทิภานุวัฒน ์   กรรมการ 
๗. นายพีรยุทธ   บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
๘. นางสาวนวลลออ  เอี่ยมลออ   กรรมการ 
๙. นางศิริพร  เวชภูติ    กรรมการ 
๑๐. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
๑๑. นางนิลวรรณ  กองเงิน    กรรมการ 
๑๒. นางสังวาล  ยรรยง    กรรมการ 
๑๓. นางภาวนา  จึงตระกูล   กรรมการ 
๑๔. ช่างครุภัณฑ์ทุกคน     กรรมการ 
๑๕. นายนคร  ชูสอนสาย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมสถานท่ี ปะร าพิธี  ฉัตรธง เบ้าหลอมต้นเทียน ในการจัดต้ังต้นเทียนประธาน                    

พิธีท าบุญตักบาตร และตกแต่งบริเวณให้สวยงาม 
๒. จัดท าไวนิลติดหน้าเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์พิธีหล่อเทียน 

 
 
 

๓. จัดท าป้ายช่ือโรงเรียนติดต้นเทียนท่ีน าไปถวายแต่ละวัด 
๔. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับประธาน ครู แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและหล่อเทียนจ าน า

พรรษา 



๘ 
 

๕. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับนักดนตรีไทยบรรเลงในงานพิธีท าบุญตักบาตรและหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
๔. นายส าพันธุ์   กระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงท่ีใช้ในพิธีและรถประชาสัมพันธ์ในวันท่ี ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๒. บันทึกภาพกิจกรรมพิธีท าบุญหล่อเทียนและการแห่เทียนไปถวายท่ีวัดตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
๔. นางวิริสา   ปัญญะโส   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  
๑. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานพิธีท าบุญหล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล 
๓. สรุปผลการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ค าส่ังนี้ ทับซ้อนกับภาระงานสอนท่ีปฏิบัติอยู่เดิม ให้ด าเนินการแลกคาบ หรือจัดสอนซ่อมเสริม มิให้เกิดความเสียหายต่อ
การเรียนการสอน 

     
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

 
 

(นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 



๙ 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมท ำบุญตักบำตร หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษำ 
เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 ................................................................................... 

วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ ณ ชุมชนชินเขตและชุมชนท่ำทรำย 

  ๑๔.๓๐ น.   - ขบวนแห่เทียนพรรษาและวงกลองยาวพร้อมกัน ณ ใต้อาคาร ๑ 
  ๑๕.๐๐ น. - ขบวนแห่เทียนพรรษาและวงกลองยาวเคล่ือนขบวนออกจากโรงเรียน 

  ราชวินิตบางเขน ไปยังตลาดท่าทราย 
 ๑๗.๓๐ น. - ขบวนแห่เทียนพรรษาและวงกลองยาวกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมท ำบุญตักบำตรและหล่อเทียนพรรษำ ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

๐๘.๐๐ น.   - กิจกรรมหน้าเสาธง 
๐๘.๓๐ น.   - ประธานมาถึงพธิ ี
  - พิธีสงฆ์ 
  - กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
๐๙.๒๐ น. - พิธีหล่อเทียนพรรษา  

กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดทองสุทธำรำม 
  ๑๑.๓๐ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีพร้อมกันบริเวณหน้าโรงเรียน 
  ๑๒.๐๐ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีออกเดินทางไปยังวัดทองสุทธารามตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑๒.๓๐ น. - แห่เทียนพรรษา รอบพระอุโบสถ และท าพิธีถวายเทียน 
  ๑๕.๓๐ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีเดินทางกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
  ๑๖.๐๐ น. - ถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยสวัสดิภาพ 

กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดเทวสุนทร วัดหลักสี่ วัดเสมียนนำรี 
 ๑๔.๑๕ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีพร้อมกันบริเวณหน้าโรงเรียน 
 ๑๔.๓๐ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีออกเดินทางไปยังวัดวัดเทวสุนทร วัดหลักส่ี        

  และวัดเสมียนนารีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑๕.๐๐ น. - ด าเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
  ๑๗.๐๐ น. - ครูและนักเรียนตัวแทนแต่ละคณะสีเดินทางกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
  ๑๗.๓๐ น. - ถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยสวัสดิภาพ 
   

หมายเหตุ – ครูและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม 


