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ค ำสั่งโรงเรียนพระกุมำรร้อยเอ็ด 
ที ่101/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2562 

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

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้า 
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101 ประจ าปี 2562           
ในวันอังคำรที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ.2562  เวลำ 15.00 – 18.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด  เพ่ือเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและที่ปรึกษำ    
    1. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย          ผู้จัดการโรงเรียน 

         2. ซิสเตอร ์ดร.อรนุช  หอมจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
         3. ซิสเตอรศ์รีสมพร  งามวงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
         4. นางศิริธร  ค าแสงดี    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
         5. นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 
         6. นายอุทัยทิศ   ทิพศรีราช                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
         7. นางเสงี่ยม  แสงภารา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแผนกปฐมวัย  
         8. นางพานิช  แสนกล้า                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแผนกประถมศึกษา 
         9. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมศึกษา 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการด าเนินงานและนโยบายของโรงเรียนในการเข้าร่วมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี  2562  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑. นายอุทัยทิศ   ทิพศรีราช หัวหน้ำ  ๒. นางศิริธร   ค าแสงดี  

3. นางวริศรียา   ธนชัยบุญเกียรติ   4. นางพานิช   แสนกล้า  
 5. นางสาวหยาดฝน   อินทะเสน   6. นางเสงี่ยม   แสงภารา 
 7. นายทวีลาพ  ชมภูจันทร์   8. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ  
 9. นางเข็มเพชร  ผ่านจังหาร   10. นางรุ่งรัตน์   นันตะเวช   

11. นายมานิตย์   สัตนาโค   12. นางปิยนุช   วงค์อามาตย์   
๑3. หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
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 14. หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 15. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา 
 16. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา 
 17. คณะครูงานกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนแผนกประถมศึกษา 
 18. คณะครูงานกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนแผนกมัธยมศึกษา     
 19. นางสาวเตือนใจ   ผลจันทร์   กรรมการและเลขานุการ  
 20. นางขวัญฤดี   จันทรสมบัติ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ            

มีหน้ำที ่ประชุม วางแผน เตรียมขบวนแห่เทียน ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณะครู นักเรียนทราบ 
ก าหนดการจัดงาน ในการเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี  2562 ประสานงานกับทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง  ด าเนินงานตามรูปแบบและแผนงานที่วางไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมขบวนแห่เทียนเข้ำพรรษำ  
1. นางอนุทิน   บูรณปัทมะ              หัวหน้ำ 
2. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์  
3. หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖                           
มีหน้ำที่ จัดเตรียมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 

คอยดูแล ให้ค าแนะน านักเรียนที่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน
และกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันอังคำรที่ 16 กรกฎำคม 2562 เวลำ 15.00 น. (ขบวนที่ 3) 
ร่วมกับวัดท่ำนคร รวมกันบริเวณสี่แยกหลังวัดกลำงม่ิงเมือง  

 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยแต่งตัว แต่งหน้ำนักเรียน     
  1.  นางอนุทิน  บูรณปัทมะ   หัวหน้ำ  2.  นางรุ่งรัตน์  นันตะเวช 
 3.  นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน   4.  นางสุธัญญา  กวนหลวง 
  5.  นางสาวกรรณิการ์  พันสุไพร   6.  นางสุดาพรรณ  อรุณจิรโชค 
  7.  นางสาวปิยะรัตน์  สงค์จันทร์   8.  นางสาวอนุธิดา  ไชยนาแพง 
  9.  นางวานิสสา  พูลสวัสดิ์   10.  นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์ 
  11.  นางยุพิน  ศิริบูรณ์    12.  นางกริยาพัชร์   โพธิประสิทธิ์ 
  13.  นางสาวพรนิภา  มาแก้ว    14.  นางสาวศราณี  ศรีส าโรง 
  15.  นางสาวชฎาภรณ์  แก้วแสนทิพย์  16.  นางสาวณัฐรพร  ช านาญยนต์ 
 17.   นางสาวเบญจมาศ  บุญญะวัติพงศ์  18.  นางชนากานต์  อินทะวัน 
 19.  นางสาววิภาภรณ์  มนตรี   20.  นางสาวมาลิสา  อินรักษา 
 21.  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูอุภัย   22.  นางปิ่นสิริ  ภูบุญเต็ม   
 23.  นางสาวชลวิภา  โพธิ์หมุด   24.  นางสาวเลิงใจ   นนตะสี 
 25.  นางสาวนิตยา   รูปเหลีย่ม    
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มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการแต่งหน้า/แต่งกาย ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่  วันอังคำร ที่ 16 กรกฎำคม 2562 เวลำ 08.00 น. ณ ห้องนาฎศิลป์ โรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด แผนกมัธยมศึกษา 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยเข้ำร่วมขบวนแห่ประเพณีแห่เทียนพรรษำ    
 1. คณะครูแผนกปฐมวัย 
 2. คณะครูแผนกประถมศึกษา 
 3. คณะครูแผนกมัธยมศึกษา 

มีหน้ำที่   เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา กับชุมชนคุ้มวัดท่านคร (ขบวนที่ 3) อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด วันอังคำร ที่ 16 กรกฎำคม 2562 เวลำ 15.00 น. ตั้งขบวนบริเวณหลังวัดกลำงม่ิงเมือง 
จนเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อให้ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษามีความพร้อม เป็นระเบียบและสวยงาม สมศักดิ์ศรีของ
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
กำรแต่งกำย :   ครูผู้หญิง สวมชุดผ้ำไทยสีเหลือง  รองเท้ำหุ้มส้น 
           ครูผู้ชำย  สวมเสื้อผ้ำไทยสีเหลือง กำงเกงสแลคสีด ำ รองเท้ำหนังสีด ำ 
 

6. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกิจกรรม   
1.  นายปริญญา    เกษมสุข             หัวหน้ำ 

           2.  นายชัยมงคล  ภูโกสัย 
  3.  นายทวีลาพ  ชมภูจันทร์ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ/วีดิทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการประเมินจาก       
องค์ภายใน ภายนอก และเป็นการพัฒนาส่งเสริมในการด าเนินการครั้งต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

7.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
   1.  นางศิริธร  ค าแสงดี    หัวหน้ำ   รับลงทะเบียนครูแผนกประถมศึกษา 
    2.  นางอนุทิน  บูรณปัทมะ   รับลงทะเบียนครูแผนกมัธยมศึกษา 
    3.  นางจินตนา   เหล่ายนขาม   รับลงทะเบียนครูแผนกปฐมวัย 

มีหน้ำที ่ ในการติดตามตรวจเช็คคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา  
ในวันอังคำรที่ 16 กรกฎำคม 2562  เวลำ 15.00 น. บริเวณหลังวัดกลำงม่ิงเมือง จนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

8. คณะกรรมกำรประเมิน ติดตำม สรุปรำยกำร   
 ๑. นายอุทัยทิศ   ทิพศรีราช หัวหน้ำ  ๒. นางศิริธร   ค าแสงดี  

3. นางวริศรียา   ธนชัยบุญเกียรติ   4. นางพานิช   แสนกล้า  
 5. นางสาวหยาดฝน   อินทะเสน   6. นางเสงี่ยม   แสงภารา 
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 7. นายทวีลาพ  ชมภูจันทร์   8. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ  
 9. นางเข็มเพชร  ผ่านจังหาร   10. นางรุ่งรัตน์   นันตะเวช   

11. นายมานิตย์   สัตนาโค   12. นางปิยนุช   วงค์อามาตย์   
๑3. หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 14. หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 15. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา 
 16. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา 
 17. คณะครูงานกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนแผนกประถมศึกษา 
 18. คณะครูงานกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนแผนกมัธยมศึกษา     
 19. นางสาวเตือนใจ   ผลจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  

20. นางขวัญฤดี   จันทรสมบัติ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ            
มีหน้ำที ่ สรุปผลการด าเนินงานการเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 2562  

เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเตรียมการและด าเนินการตามก าหนดการของกิจกรรมที่วางไว้  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด  ขอพระกุมารอวยพรให้ท่านทั้งหลาย
ประสบความสุข ความเจริญตลอดไป 

 
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

                                      
     
                                 ลงชื่อ  

(ซิสเตอร ์ดร.อรนุช  หอมจันทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 


