
  ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
          ที่ 15/2564 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันมำฆบูชำ 
 ........................................................ 

   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่            
จังหวัดเพชรบูรณ์ ก าหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
และวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน และนักเรียนได้ฝึกทักษะเรื่องคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  

   อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวันมาฆบูชา ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย

1.1 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
1.2 นางดวงตะวัน นามา รองประธานกรรมการ 
1.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว กรรมการ 
1.4 นายสมปอง  ตาลเพชร กรรมการ 
1.5 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการ 
1.6 นางโรจณา  มาคาน กรรมการ 
1.7 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
1.8 นายยุทธนา  นาอุดม กรรมการ 
1.9 นางดาวรุ่ง    พรหมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11 นางกัญญา  หมื่นชนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ สนับสนุนอ านวยความสะดวก ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ค าปรึกษา 

และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย

2.1 นางวนิดา   สารสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
2.2 นางดาวรุ่ง      พรหมอินทร์ กรรมการ 
2.3 นางกรรณิการ์ หัสนัย กรรมการ 
2.4 นายนิรุตต ์  มูลสี กรรมการ 
2.5 นางมณี   ด้วงนิล กรรมการ 
2.6 นางญาตา  ศรีโคตร กรรมการ 
2.7 นางปรารถนา บุญนาค กรรมการ 
2.8 นางพวงรัตน์ จิตอารี กรรมการ 
2.9 นายศุภชัย  อานพรหม กรรมการ 
2.10 นายรชฏ    แก้วเกิด กรรมการ 

/2.11 นายภัทรพล… 
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2.11 นายภัทรพล พิมพา   กรรมการ 
2.12 นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการ 
2.13 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ประสานงานระหว่างกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย    
 3.1 นายนิรุตต ์  มูลสี   ประธานกรรมการ 

3.2 นายณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก   กรรมการ 
3.3 นายรชฏ    แก้วเกิด   กรรมการ 

 3.4 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร  กรรมการ    
3.5 นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการ 
3.6 นางวนิดา   สารสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดสถานที่ เครื่องเสียง ประกอบการจัดกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประกอบด้วย 
 4.1 นางวนิดา   สารสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
 4.2 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมการ 

4.3 นายชัยชนะ  ทองมา   กรรมการ 
4.4 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าเอกสาร ค าสั่ง และเกียรติบัตร 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำธรรมะวันมำฆบูชำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย 
5.1 นางกรรณิการ์ หัสนัย   ประธานกรรมการ 
5.2 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการ 
5.3 นางญาตา  ศรีโคตร   กรรมการ 
5.4 นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าข้อสอบออนไลน์และตัดสินการประกวดตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เพ่ือจัดอันดับรางวัลที่ 1,2,3 ของแต่ละระดับชั้นในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
6. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำธรรมะวันมำฆบูชำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย 

6.1 นางปรารถนา บุญนาค   ประธานกรรมการ 
6.2 นางมณี  ด้วงนิล   กรรมการ 
6.3 นายภัทรพล  พิมพา   กรรมการ   
6.4 นางวนิดา   สารสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าข้อสอบออนไลน์และตัดสินการประกวดตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เพ่ือจัดอันดับรางวัลที่ 1,2,3 ของแต่ละระดับชั้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
7. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกิจกรรมวำดภำพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย 
 7.1 นายนิรุตต ์  มูลสี   ประธานกรรมการ 

7.2 นายรชฏ  แก้วเกิด   กรรมการ 
7.3 นางดาวรุ่ง             พรหมอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 เวลา 11.10 - 12.10 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือจัดอันดับรางวัลที่ 1,2,3 ของแต่ละระดับชั้น  
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8. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกิจกรรมวำดภำพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย

8.1 นายศุภชัย  อานพรหม ประธานกรรมการ 
8.2 นางพวงรัตน์ จิตอารี กรรมการ 
8.3 นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 เวลา 12.10 - 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือจัดอันดับรางวัลที่ 1,2,3 ของแต่ละระดับชั้น  
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยรำงวัล ประกอบด้วย

9.1 นางวนิดา   สารสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
9.2 นางกัญญา  หมื่นชนะ กรรมการ 
9.3 นายภัทรพล  พิมพา กรรมการ 
9.4 นางมณี  ด้วงนิล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมรางวัลประกวดตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา และกิจกรรมประกวดวาดภาพ 

10. คระกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย
10.1 นายนิกร  หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์  กรรมการ 
10.3 นายกิตติชัย ทองมา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพทุกขั้นตอนเพ่ือใช้สรุปเข้าเล่มเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานของโรงเรียนต่อไป 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย
11.1 นางวนิดา   สารสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
11.2 นางมณี  ด้วงนิล กรรมการ 
11.3 นางกัญญา  หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ออกแบบการประเมิน แบบสอบถาม ประเมินผลสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปผล 

การประเมินเพ่ือรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

  (ลงชื่อ) 
    (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  


