
  ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
   ที่  222/๒๕๖๓ 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
    .....................................................  

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่  อ ำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  ก ำหนดจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และ ๔  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  กรกฎำคม 
๒๕๖๓  เวลำ  ๑๓.๐๐  น.  ณ  หอประชุมสมำนฉันท์  โรงเรียนหนองไผ่     

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตำมที่ตั้งไว้  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน  มำตรำ  ๓๙  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับผิดชอบงำนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และ ๔  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

๑.๑  นำยพัชริน  ภู่ชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง กรรมกำร 
๑.๓  นำยสมปอง  ตำลเพชร กรรมกำร 
๑.๔  นำงโรจณำ  มำคำน กรรมกำร 
๑.๕  นำยนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมกำร 
๑.๖  นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ กรรมกำร 
๑.๗  นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์  กรรมกำร 
๑.๘  นำยยุทธนำ  นำอุดม กรรมกำร 
๑.๙  นำงดำวรุ่ง        พรหมอินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ๑.๑๐ นำยนิรุตต์  มูลสี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑.๑๑ นำยรชฎ  แก้วเกิด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง  ๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนให้ลุล่วงด้วยดี 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  เครื่องเสียง  ประกอบด้วย 

๒.๑  นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ประธำนกรรมกำร 
๒.๒  นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก กรรมกำร 
๒.๓  นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำร 
๒.๔  นำยนิรุตต ์  มูลสี กรรมกำร 
๒.๕  นำยพโยธร  ผลพูน กรรมกำร 
๒.๖  นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง กรรมกำร 
๒.๗  นักกำร-ภำรโรงทุกคน กรรมกำร 
๒.๘  นำยรชฎ  แก้วเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่… 



 
มีหน้ำที่  จัดสถำนที่  แสง  เสียง  ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  จัดโต๊ะหมู่บูชำ  โต๊ะรับแขก 

จัดท ำตัวหนังสือตกแต่งเวที 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิมนต์พระภิกษุ  ประกอบด้วย 

     ๓.๑  นำยศุภชัย    อำนพรหม   ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒  นำยรชฎ   แก้วเกิด    กรรมกำร 
    ๓.๓  นำยนิรุตต ์   มูลสี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที ่ นิมนต์พระภิกษุ  ๕  รูปมำประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยธรรม  ประกอบด้วย 
      ๔.๑  นำงมณี   ด้วงนิล    ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒  นำงญำตำ    ศรีโคตร    กรรมกำร 
      ๔.๓  นำงวนิดำ    สำรสิทธิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ จัดท ำเครื่องไทยธรรมถวำยพระภิกษุ  ๕  รปูและน้ ำดื่มส ำหรับถวำยพระภิกษุ  ครูนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมพิธี 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมนักเรียนเป็นหัวหน้ำน ำสวดมนต์  และแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นำยนิรุตต์    มูลสี    ประธำนกรรมกำร 
      ๕.๒ นำยศุภชัย   อำนพรหม   กรรมกำร 
      ๕.๓ นำยรชฏ   แก้วเกิด    กรรมกำรและเลขำนุกำร         

มีหน้ำที่  เตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  เพ่ือเป็นผู้น ำสวดมนต์และกล่ำวแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
        ๖.๑  นำงกรรณิกำร์  หัสนัย     ประธำนกรรมกำร 
        ๖.๒  นำงปรำรถนำ  บุญนำค    กรรมกำร 
        ๖.๓  นำงดำวรุ่ง                     พรหมอินทร์   กรรมกำร   
        ๖.๔  นำงกัญญำ   หมื่นชนะ   กรรมกำร 
        ๖.๕  นำงพวงรัตน์  จิตอำรี    กรรมกำร 
        ๖.๖  นำงมณี   ด้วงนิล    กรรมกำร  
        ๖.๗  นำยศุภชัย   อำนพรหม   กรรมกำร 
        ๖.๘  นำงวนิดำ    สำรสิทธิ์    กรรมกำร 
        ๖.๙  นำยรชฎ   แก้วเกิด    กรรมกำร 
        ๖.๑๐ นำงญำตำ   ศรีโคตร    กรรมกำร 
       ๖.๑๑ นำยณรงค์ชัย  สีสุข    กรรมกำร 
 ๖.๑๒ นำยภัทรพล  พิมพำ    กรรมกำร 
          ๖.๑๓  นำยนิรุตต ์  มูลสี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ควบคุมดูแลนักเรียนในหอประชุมสมำนฉันท์ ให้ร่วมพิธีด้วยควำมสงบเรียบร้อย  
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
        ๗.๑  นำยนิรุตต ์   มูลสี    ประธำนกรรมกำร 
        ๗.๒  นำยณรงค์ชัย  สีสุข    กรรมกำร 
        ๗.๓  นำยรชฏ   แก้วเกิด    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  บันทึกข้ันตอนกำรเตรียมงำน และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  
/๘. คณะกรรมกำร... 

 
 

-๒- 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
๘.๑  นำงมณี  ด้วงนิล ประธำนกรรมกำร 
๘.๒  นำยกิตตชิัย ทองมำ กรรมกำร 
๘.๓  นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  บันทึกขั้นตอนกำรเตรียมงำน และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๙.๑  นำยนิรุตต ์ มูลสี ประธำนกรรมกำร 
๙.๒  นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์  กรรมกำร 
๙.๓  นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
๙.๔  นำยรชฎ แก้วเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดท ำแบบประเมินผล  แบบสอบถาม  ประเมินผลสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการ

ประเมินเพื่อรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร

 สั่ง  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(ลงชื่อ) 
(นำยพัชริน    ภู่ชัย) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 

-๓- 



ก ำหนดกำรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  ในวันพฤหัสบดีที่  30  กรกฎำคม  2563 

เวลา   ๑๓.๐๐  น. -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ๔  พร้อมกัน  ณ  หอประชุมสมานฉันท์ 
๑๓.๓๐  น. -  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวให้โอวาท 
๑๔.๐๐  น. -  ตัวแทนนักเรียนน าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑๔.๓๐  น. -  พระสงฆ์สวดอนุโมทนา  ผู้แสดงตนรับพร 
๑๔.๔๐  น. -  เสร็จพิธี 

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

หมำยเหตุ  ขอเรียนเชิญครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  และ ๔  ในคำบ  6 -7  เข้ำร่วมกิจกรรม 


