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   ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                         ที ่208/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  

สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดมบรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
…………………………………………………… 

         ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  
สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมำยุ ๖7 พรรษำ  
ในวันศุกร์ที่ ๒4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.3๐ ณ บริเวณหน้ำเสำธง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  
             อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔6  
จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู บุคลำกรโรงเรียนหนองไผ่ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้  
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยจตุรงค ์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
 1.4 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
 1.5 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 1.6 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 1.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.8 นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
 ๑.10 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑.11 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.12 นำงญำตำ  ศรีโคตร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้เป็นไปด้วยควำมเรียนร้อย ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำอันเกิด 
จำกกำรปฏิบัติงำนให้ลุล่วงด้วยดี 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงปรำรถนำ บุญนำค   กรรมกำร    

๒.3 นำงดำวรุ่ง    พรหมอินทร์     กรรมกำร 
 ๒.4 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร     
 ๒.๕ นำงพวงรัตน์ จิตอำรี   กรรมกำร    
 ๒.๖ นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 

/๒.๗ นำงวนิดำ… 
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 ๒.๗ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 ๒.๘ นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยนิรุตต ์  มูลสี   กรรมกำร 

๒.๑0 นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 
๒.๑๑ นำยภัทรพล พิมพำ   กรรมกำร 

 ๒.๑2 นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที ่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 

๓.๒ นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว   กรรมกำร 
๓.๓ นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
๓.๔ นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
๓.5 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
๓.6 นำยนะรงค ์  ทองน้อย  กรรมกำร 
๓.7 นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  กรรมกำร 
๓.8 นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำร 
๓.9 นำยนิรุตต ์  มูลสี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดสถำนที่บริเวณหน้ำเสำธง เตรียมพระบรมฉำยำลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชำ ไมโครโฟน แท่นกล่ำวส ำหรับ

ประธำนในพิธี และประดับผ้ำให้สวยงำม 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและดนตรี ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยชินกร  โสมภำ   ประธำนกรรมกำร 

๔.๒ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  กรรมกำร 
๔.๓ นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
๔.๔ นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว   กรรมกำร   
๔.๕ นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
๔.6 นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำร 
๔.7 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
๔.8 นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
มีหน้ำที่ เตรียมเครื่องเสียงและวงดุริยำงค์ บรรเลงเพลงสดุดีมหำรำชำ เพลงสรรเสริญบำรมี ขับร้องเพลงที่ใช้ในพิธี

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   ประธำนกรรมกำร 

๕.๒ นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
๕.3 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ   กรรมกำร 
๕.4 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์  กรรมกำร 
๕.5 นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ ณ บริเวณหน้ำเสำธง 

          /6. คณะกรรมกำร… 



3 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมพำนพุ่ม ประกอบด้วย 

๖.๑ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำร 
๖.๓ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดหำและเตรียมพำนพุ่มเงิน-พุ่มทองในกำรประกอบพิธี 

๗. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมตัวแทนวำงพำนพุ่ม ประกอบด้วย 
๗.๑ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย ประธำนกรรมกำร 
๗.๒ นำงดำวรุ่ง   พรหมอินทร์   กรรมกำร 
๗.๓ นำงปรำรถนำ บุญนำค กรรมกำร 
๗.๔ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำร 
๗.๕ นำยศุภชัย  อำนพรหม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดตัวแทนและฝึกซ้อมผู้บริหำร คร ูนศป. นักเรียน ลูกจ้ำงประจ ำ ถวำยพำนพุ่มเงิน-พุ่มทอง 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย  
๘.๑ นำยนิกร หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
๘.2 นำยกิตติชัย ทองมำ กรรมกำร 
๘.3 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
๘.4 นำยสรสชิ ขันตรีมิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ บันทึกภำพ และวีดิทัศน์ทุกขั้นตอนเพ่ือสรุปเข้ำเล่ม เพื่อเก็บเป็นหลักฐำนของโรงเรียนต่อไป 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๙.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ประธำนกรรมกำร 
๙.2 นำงศศิธร   ช่ำงสุวรรณ กรรมกำร 
๙.3 นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ออกแบบกำรประเมิน แบบสอบถำม ประเมินผลสรุปกำรจัดกิจกรรม 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย ประธำนกรรมกำร 
๑๐.๒ นำงพวงรัตน์ จิตอำรี กรรมกำร 
๑๐.๓ นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ สรุปผลกำรประเมินเพ่ือรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  13  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

(ลงชื่อ) 
       (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 



 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม  

บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ในวันศุกร์ที่ ๒4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.3๐ ณ บริเวณหน้ำเสำธง 
 

 
เวลำ ๐๘.๐๐ น.   -  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
เวลำ ๐๘.๓๐ น.   -  ตัวแทนผู้บริหำร ครู นศป. นักเรียน ลูกจ้ำงประจ ำ ถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มเงิน-พุ่มทอง) 
                      -  นำยพัชริน  ภู่ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  ประธำนในพิธี  เดินทำงมำถึงบริเวณพิธี 
                         เข้ำประจ ำจุดยืน (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์) 
                      -  ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
                         และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร   
                      -  ประธำนในพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 
                      -  ประธำนในพิธีกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล 
                      -  วงดุริยำงค์บรรเลง ประธำนและผู้เข้ำร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมีและเพลงสดุดีจอมรำชำ  
เวลำ ๐๙.3๐ น.   -  เสร็จพิธี 
 
กำรแต่งกำย  -  ข้ำรำชกำรเครื่องแบบปกติขำวสวมหมวก  
                 -  นศป.ชุดเครื่องแบบนักศึกษำ  
                 -  นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน  
                 -  ลูกจ้ำงประจ ำชุดสุภำพโทนสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




