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                                                 คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                     ที่ 319/๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

....................................................... 
ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในวันอาทิตยท์ี่ 27 
กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสมานฉันท ์เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย       
   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑.1 นายพัชริน ภู่ชัย ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองประธานกรรมการ 
1.3 นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์ กรรมการ 
1.4 นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการ 
1.5 นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
1.6 นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
1.7 นางวนิดา สารสิทธิ์ กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
1.๑0 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
1.๑1 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่สนับสนุนอำนวยความสะดวก ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี  
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประกอบด้วย 

2.1 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธานกรรมการ 
2.2 นางกัญญา หมื่นชนะ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางกรรณิการ์ หัสนัย กรรมการ 
2.4 นางปรารถนา บุญนาค กรรมการ 
2.5 นางมณี ด้วงนิล กรรมการ 
2.6 นางพวงรัตน์  จิตอารี กรรมการ 
2.7 นายนิรุตต์   มูลสี กรรมการ 
2.8 นายศุภชัย อานพรหม กรรมการ 
2.9 นางวนิดา สารสิทธิ์ กรรมการ 
2.10 นายรชฏ แก้วเกิด กรรมการ 
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2.11 นางญาตา ศรีโคตร กรรมการ 
2.12 นายณรงค์ชัย สีสุข กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ติดต่อประสานงาน จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน จัดทำหนังสือ
ราชการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ 
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 

3.1 นายนิรุตต ์   มูลสี ประธานกรรมการ 
3.2 นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก รองประธานกรรมการ 
3.3 นางมณี ด้วงนิล  กรรมการ 
3.4 นายราชัย แก้วยศ กรรมการ 
3.5 นางกรรณิการ์  หัสนัย กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นายศุภชัย อานพรหม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่จัดสถานที่ ณ หอประชุมสมานฉันท ์ลานกราบไหว้ และบ้านของพ่อ โต๊ะหมู่บูชา เครื่องเสียง  
ป้ายเวท ีบันได ตกแต่งบริเวณประกอบพิธีให้สวยงาม  
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

4.๑ นายไพรัช   ปัดชาเขียว ประธานกรรมการ 
4.2 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม กรรมการ 
4.3 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กรรมการ 
4.4 นายมานะ  บุญเกิด กรรมการ 
4.5 นายนิกร หล้าน้อย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อ เทคโนโลยี พีอาร์ไผ่ทอง ให้นักเรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับทราบ  
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีสงฆ ์ประกอบด้วย 

5.1 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธานกรรมการ 
5.2 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า รองประธานกรรมการ 
5.3 นางกรรณิการ์   หัสนัย กรรมการ 
5.4 นายนิรุตต ์ มูลสี กรรมการ 
5.5 นายณรงค์ชัย สีสุข กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดำเนินการตามขั้นตอน กำหนดการ ตามรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา จัดเตรียมชุดกรวดน้ำ 
สายสิญจน์ อาสนะ น้ำปานะ และแป้งเจิม 
6. คณะกรรมการฝ่ายนิมนต์พระสงฆ์ และรับ-ส่งพระสงฆ์ท่ีวัด ประกอบด้วย 

6.๑ นายศุภชัย   อานพรหม     ประธานกรรมการ 
6.2 นายนะรงค์ ทองน้อย กรรมการ 
6.3 นายรชฏ แก้วเกิด กรรมการ 
6.4 นายนิรุตต์   มูลสี กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่นิมนต์พระสงฆ์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ ไป-กลับ ที่วัดให้เรียบร้อย 
7. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล ประกอบด้วย  

7.1 นางกัญญา หมื่นชนะ ประธานกรรมการ 
7.2 นางพวงรัตน์ จิตอารี กรรมการ 
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7.3 นางมณี ด้วงนิล กรรมการ 
7.4 นางญาตา ศรีโคตร กรรมการ 
7.5 นางวนิดา สารสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดำเนินการจัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล เพ่ือนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย 

8.1 นางโรจณา มาคาน ประธานกรรมการ 
8.2 นางปรารถนา บุญนาค กรรมการ 
8.3 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการ 
8.4 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กรรมการ 
8.5 นางสาวปวีณา มณทาทิพย์ กรรมการ 
8.6 นางอรธีรา บุญช่วย กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ต้อนรับ จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
9. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย 

9.1 นางโรจณา มาคาน ประธานกรรมการ 
9.2 นางน้ำอ้อย   คุณดี กรรมการ 
9.3 นางสาวปวีณา มณทาทิพย์ กรรมการ 
9.4 นางสาวรุ่งทิวา   รุ่งโรจน์ กรรมการ 
9.5 นางสมพษิ สุทธะ กรรมการ 
9.6 นางอนัญญา   จันทรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ออกหนังสือเชิญและเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
10. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย ประกอบด้วย 

10.1 นางกุมารี ทับทิมหล้า ประธานกรรมการ 
10.2 นายชินกร       โสมภา            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดบรรเลงดนตรีไทยในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
11. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

11.1 นายนิกร หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
11.2 นายราชัย แก้วยศ กรรมการ 
11.3 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
11.4 นายชัยชนะ ทองมา กรรมการ 
11.5 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์ กรรมการ 
11.6 นายกิตติชัย ทองมา กรรมการ 
11.7 นายสรสชิ ขันตรีมิตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเตรียมป้ายเวที ติดตั้ง ควบคุมดูแลเครื่องเสียง แสงสว่าง สื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
บันทึกภาพ และวีดิทัศน์ กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อย  
12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

12.๑ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
12.3 นางสาวชลลดา จันทะอักษร กรรมการ 
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12.4 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

 
                  (ลงชื่อ)  
         (นายพัชริน  ภู่ชัย) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  
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กำหนดการ 

พิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 
ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

.......................................... 
เวลา 08.00 น.     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมานฉันท์ 
เวลา 08.09 น.     นายพัชริน ภู่ชัย ผู้บริหาร และคณะครู บูชาพระพระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์   
เวลา 08.30 น.     พระสงฆ ์จำนวน 9 รูป มาถึงหอประชุมสมานฉันท์ 
เวลา 08.39 น.     พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์  
              ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
              ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร 
              พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 09.30 น.      ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม 
               ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
               ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
      พระสงฆ์อนุโมทนา  
               ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร 

พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์  
          ศาสนพิธีกร นำประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี กราบลาพระรัตนตรัย 

เวลา 10.09 น.            พิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ  
                               สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประดิษฐาน  
                               ณ มณฑปประดิษฐานโรงเรียนหนองไผ่ 
เวลา 10.39 น.   พระสงฆป์ระพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมประตูทางเข้าหอประชุมสมานฉันท์   
เวลา 10.49 น.   พระสงฆป์ระพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมป้ายบ้านของพ่อ   
เวลา 11.00 น.   เสร็จพิธี  
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 


