
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี  263 /๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำร ด ำเนินงำนวันสมเด็จพระมหำธรีรำชเจ้ำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
………………………………………………. 

ด้วยทางราชการ ได้ก าหนดให้วันท่ี  ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนหนองไผ่   
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ก่อต้ังลูกเสือไทยขึ้น จึงก าหนดให้มีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรยีนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์   

เพื่อให้การด าเนินงานพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานวันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๓  นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๔  นายจิตรภณ ชมพู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๕  นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๖  นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๗  นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๘  นางโรจณา มาคาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๙  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๑๐ นางวนิดา สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๑๑ นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   สนับสนุนอ านวยความสะดวก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายจิตรภณ  ชมพู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 

/๒.๓ นายพีรศิษย์ ... 



-๒- 
๒.๓ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๔ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๕ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๒.๖ นายณรงค์ชัย สีสุข  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๗ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๘ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๙ นายมานะ  บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  รวบรวมสรุปรูปเล่มเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด ตกแต่งสถำนที่   ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายวิษรุตต์  เมืองทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ         
 ๓.๓  นายนิรุตต์  มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 

๓.๔  นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
 ๓.๕  นายสุวรรณ กันแพงศร ี ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
 ๓.๖  นายนะรงค์  ทองน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๓.๗  นายพโยธร  ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๘  นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๙ นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๑ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
๓.๑๒ นายมานะ  บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  จัดสถานท่ี ป้ายงาน ตกแต่งสถานท่ี จัดแท่นกล่าวรายงาน แท่นประธาน จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน     
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดอกไม้ประดับตกแต่งงานพิธ ีและท่ีต้ังพวงมาลา 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียง และดนตรี  ประกอบด้วย 

๔.๑  นายราชัย  แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายอนุรักษ ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๓  นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๕  นายชินกร  โสมภา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๖  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๗  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๘  นายชัยชนะ ทองมา    ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 

/๔.๙  นายกิตติชัย ทองมา............ 



-๓- 
๔.๙  นายกิตติชัย ทองมา  พนักงานคอมพิวเตอร ์  กรรมการ 
๔.๑๐นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดเตรียม  ติดต้ัง ควบคุมเครื่องเสียง อ านวยความสะดวกด้านเสียงในการฝึกซ้อม และงานพิธ ี
 ๒.  เตรียมเพลงมหาฤกษ์ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  
 ๓.  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เพื่อฉายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายยุทธนา  นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๕.๓  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๕  ว่าท่ีรต.พิชิต แก้วสุริวงษ ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๕.๖  นายณรงค์ชัย สีสุข  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๕.๗  นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความส าคัญของวันท่ีระลึกวันมหาธีรราชเจ้า  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน      
ค ากล่าวโอวาท จัดท าก าหนดการ ด าเนินการฝึกซ้อมก่อนพิธี นัดหมายลูกเสือ เนตรนารี และเป็นพิธีกรด าเนินรายการ 
ตลอดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางกรรณิการ์ เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๖.๓  นางสาวธัญพิชชา สุขสันต์  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๖.๔  นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๖.๕  นายกิตติชัย ทองมา  พนักงานคอมพิวเตอร ์  กรรมการ 
 ๖.๖ นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวตลอดการด าเนินกิจกรรม และน าภาพไปจัดท าวิดีทัศน์เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในช่องทางต่างๆ  
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 

๗.๑  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๓  นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๔  นางสาวชลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๕  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๖  นางสกุลยา  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  ออกแบบการประเมิน แบบสัมภาษณ์   ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพื่อรายงานผล 
/๘.  คณะกรรมกำร … 



-๔-
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกรรมกำรตัดสินภำพประกวด ลูกเสือจิตอำสำ ประกอบด้วย 

๘.๑  นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายยุทธนา   นาอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๓  นายนิกร  หล้าน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๔  นายแดนชัย สิงห์สนิท ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๕  นางสาวดวงกมล ธูปหอม ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๖  นายเฉลิมชัย พันแนบ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ก าหนดเกณฑ์การประกวด ด าเนินการจัดประกวด และเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย 

๙.๑ นางพัชรินทร ์ จันทพยัคฆ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๙.๓ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๙.๔ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๙.๕ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๙.๖ นางสาวนุชนาฏ พันแนบ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๙.๗ นางสาวธารารัตน์ ธารารัตนผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
๙.๘ นางสาวมะลิวรรณ จันมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
๙.๙ นายปิยวัฒน ์ ถนอมเวช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
๙.๑๐ นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑๑ นางสาวอสมภรณ์ มั่นพุฒ ครู โรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ ก าหนดจุดคัดกรองโควิด ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าร่วมงาน  

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (ลงช่ือ) 
   (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


