
๑ 

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่ ๓๐๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน 
---------------------------------------- 

ด้วย  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองไผ่ 
จัดกิจกรรมวนัคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ในวาระ
ที่โรงเรียนหนองไผ่ได้เปิดดำเนินการครบรอบ ๕๘ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๕๙  เพ่ือระลึกถึงความสำคัญและมีความรัก 
ความศรัทธา ในสถาบัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของไทยให้กับนักเรียนตลอดจนเป็นการ
อนุรกัษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปด้วย ณ บริเวณอาคารพลอยไพลิน เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย   
     ๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     ๑.๓ นางทาริกา วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     ๑.๔ นายจิตรภพ ชมภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     ๑.๕ นายวิษรุตต์ เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     ๑.๖ นายสมปอง ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ๑.๗ นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ๑.๘ นางโรจณา มาคาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ๑.๙ นางวนิดา สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ๑.๑๐ นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ๑.๑๑ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๑๒ นางมณี ด้วงนิล คร ูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที ่สนับสนุนให้คำปรึกษา พิจารณา สั่งการ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายพีรศษิย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว คร ู ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
     ๒.๔ นางสุกัญญา ตันติวโรดม คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
    ๒.๕ นางพัชรินทร์ จันทรพยัคฆ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

     ๒.๖ นางสายรุ้ง นิลมูล คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
     ๒.๗ นายนิรุตต ์ มูลสี คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
     ๒.๘ นายราชัย แก้วยศ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/๒.๙ นายสรสชิ.... 



     
 
           ๒.๙ นายสรสชิ         ขันตรีมิตร       คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
           ๒.๑๐ นางศุภรา     จันทสิงห์           คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
           ๒.๑๑ นายอนุรักษ์   เพชรไทยครู      คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
           ๒.๑๒ นางมณี        ด้วงนิล       คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
           ๒.๑๓ นางสมพษิ     สุทธะ      คร ูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรม ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย  
    ๓.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาววริศรา    ชำนาญพันธ์      คร ูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร       คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๓ นายนิกร        หล้าน้อย        คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๔ นายมานะ          บุญเกิด       คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๕ นายราชัย           แก้วยศ       คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบ
ก่อนวันดำเนินการ เพื่อให้เตรียมสิ่งของสำหรับการทำบุญตักบาตร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ความรู้
เกี่ยวกับวันสถาปนา ให้เห็นความสำคัญและร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

   ๔. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำหนังสือเชิญ ประกอบด้วย 
๔.๑ นางโรจณา   มาคาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางกัญญา   หมื่นชนะ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๔.๓ นางปานทิพย์  แก้วพวง  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๔.๔ นางน้ำอ้อย   คุณดี  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๔.๕ นางสาวนิตยา  ชาตินันท์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๔.๖ นางสมพิษ   สุทธะ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่– ออกหนังสือเชิญ และเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  

          สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ 
          - ออกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่มาช่วยงาน 

    ๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย  
 ๕.๑ นายนิรุตต์   มูลสี  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 

           ๕.๒ นายณัฐวุฒิ   ชัยนอก  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
           ๕.๓ นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสง คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
           ๕.๔ นายนะรงค ์  ทองน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
           ๕.๕ นางสายรุ้ง   นิลมูล  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ   
           ๕.๖ นายพโยธร   ผลพูน   คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ   
           ๕.๗ นางสาวใจแก้ว   อ้อชัยภูมิ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
           ๕.๘ นางมณี    ด้วงนิล  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ  
 ๕.๙ นายมานะ  บุญเกิด        คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

๕.๙ นายจิระวัฒน์   รตันเทพบัญชากลุ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการ จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม 

- จัดอาสนสงฆ์ และที่นั่งสำหรับผู้ร่วมพิธี อาคารพลอยไพลิน 

/ จัดเครื่องเสียง.... 



     
 

- จัดเครื่องเสียง จัดทำป้ายงานและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดผ้าประดับ ตกแต่งบริเวณประกอบพิธีให้สวยงาม 

  - จัดตกแต่งโต๊ะสำหรับผู้ใหญ่และแขกผู้มเีกียรต 
          - จัดทำกระบวนการเปิดป้ายอาคารเรียน 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
        ๖.๑ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
        ๖.๒ นางสาวอัสมาภรณ์ มั่นพุฒ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๖.๓ นายมานะ  บุญเกิด  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๖.๔ นางสาวปวีณา  มลฑาทิพย์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๖.๕ นางสาวจุฑามาศ        อ่อนตา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๖.๖ นางสาวดวงกมล         ธูปหอม           คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๖.๗ นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ดำเนินการตามข้ันตอน กำหนดการ และกิจกรรมเปิดอาคารพลอยไพลิน 
 - จดัเตรียม ดำเนินการ พิธีกรดำเนินรายการตลอดพิธีการ  
 - จัดเตรียม คำกล่าวเปิดอาคาร  และคำกล่าวรายงาน ของประธานในพิธี 
 - ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ ในการจัดกิจกรรมเปิดอาคารพลอยไพลิน 
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (พิธีสงฆ์) ประกอบด้วย 
        ๗.๑.นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
        ๗.๒ นายเฉลิมชัย   พันแนบ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๗.๓ นางณรงค์ชัย  สีสุข         คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
        ๗.๔ นายศุภชัย  อานพหรม  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการตามขั้นตอน กำหนดการ 
 - จัดเตรียม มรรคนายก หรือฝึกนักเรียนทำหน้าที่มรรคนายกในพิธีทางสงฆ์ 
 - ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ ในการจัดโต๊ะหมู่ และหรือสถานที่อ่ืนเกีย่วข้องกับพิธีสงฆ์ 
 - จัดเตรียม ดูแล ชุดกรวดน้ำสำหรับผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการถวายเครื่องสักการะหอพระ ประกอบด้วย 
       ๘.๑ นางเพลินทพิย์  โล่ห์สุวรรณ ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
       ๘.๒ นางกรรณิกา  พุ่มพวง  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๘.๓ นางกรทิพย์  มาอยู่วัง  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๘.๔ นางญาตา  ศรีโคตร  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๘.๕  นางมณี    ด้วงนิล  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ดำเนินการไหว้พระ ที่หอพระ  
          - จัดเตรียมเครื่องสักการะ อาหาร คาว หวาน และผลไม้ สำหรับไหว้พระที่หอพระพระพุทธ 
ปฏิมาวาสนัฎฐารสม์   
         - ดำเนินการไหว้หอพระ ตั้งแตเ่วลา ๐๗.๓๐ น. 
๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีถวายเครื่องสักการะพระพุทธปฏิมาวาสนัฏฐารสม์ ประกอบด้วย 
       ๙.๑ นายณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
       ๙.๒ นายธรีะวัฒน์  พันธุ์แสง คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/  ๙.๓ นายนะรงค.์.. 



     
 
       ๙.๓ นายนะรงค ์  ทองน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๙.๔ นายพโยธร  ผลพูล  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๙.๕ นางสายรุ้ง  นิลมลู  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ดำเนินการไหว้พระที่ลานกราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชพระพุทธปฏิมาวาสนัฏฐารสม ์
 - จัดเตรียดอกไม้ / พวงมาลัย 
          - ดำเนินการไหว้พระ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
๑๐.คณะกรรมการฝ่ายพิธีถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิ  ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางวีรนุช  ทองน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวหัชชพร     อินทร์รจนา คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๐.๕ นางอรสา   เสาโกมุท คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ดำเนินการไหว้ศาลพระภูมิ 
 - จัดเตรียมเครื่องสังเวย สำหรับไหว้ที่ศาลพระภูมิ  ๑ ชุด  
 - ดำเนินการไหว้พระและไหว้ศาลพระภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายนิมนต์พระสงฆ์  ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นายศุภชัย  อานพรหม คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวสมพิษ สุทธะ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๑.๓ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  คร ูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ติดต่อ นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหนองไผ่พิทยาราม จำนวน  ๙ รูป เพ่ือมาร่วมประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ดูแลเรื่องสิ่งของที่ต้องนำไปถวายพระก่อนดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนดูแลเรื่องการเดินทาง
ของพระสงฆ์จากวัดมายังโรงเรียนหนองไผ่โดยประสานงานกับฝ่ายพาหนะรับ-ส่งพระสงฆ์ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ รับ – ส่ง พระสงฆ ์ ประกอบด้วย 
          ๑๒.๑ นายอนุรักษ์ เพชรไทย  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ  
          ๑๒.๒ นายสุวรรณ ชายา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๑๒.๓ นายนะรงค์ ทองน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  ไปรับพระสงฆ์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. 
           -  ไปส่งพระสงฆ์เมื่อเสร็จพิธีตักบาตร โดยประสานงานกับคณะกรรมการนิมนต์พระสงฆ์ 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมภัตตาหาร ถวายพระสงฆ์ ประกอบด้วย 
          ๑๓.๑ นางสุกัญญา ตันติวโรดม คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 

๑๓.๒ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๓ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๔ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๕นางอรวรรณ อานพรหม คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๖ นางพัชรินทร์   จันทรพยัคฆ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๗ นางปรารถนา บุญนาค  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๘ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๓.๙ นางสาววิรัตน์      คำเขียน            คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  

/ มีหน้าที ่...... 



     
 
มีหน้าที่ จัดเตรียม และถวายภัตตาหารพระสงฆ์  
๑๔. คณะการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นายสรสชิ  ขันตรีมิตร คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นายนิกร  หล้าน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๓ นายกติชัย  ทองมา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๔ นายชัยชนะ ทองมา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๕ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องบันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม จัดทำวิดีทัศน์เก่ียวกับขั้นตอนในการดำเนินการผย
แพร่ในสื่อออนไลน์ตามความเหมาะสมและนำภาพให้เจ้าหน้าที่สรุปและประเมินผล 
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสวัสดิการ ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นางโรจนา  มาคาน  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๓ นางกรรณิกา    เหลืองชัยพัฒนา คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๔ นางสาวจีรนันท ์ แก่นสา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๕นางอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๖นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๗ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๘ นางสาวดวงกมล    ธูปหอม  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๙ นางสาวปวีณา มลฑาทิพย์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหารเช้าาถวายพระสงฆ์ และดูแล น้ำดื่ม สวัสดิการ สำหรับแขกผู้มีเกียรติ 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายบริหารการจัดการเงินบริจาค ประกอบด้วย 
 ๑๖.๑ นางวนิดา  สารสิทธิ์  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒ นาสาวงวิยดา ขุนพรหม คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๑๖.๓ นางวีรนุช  ทองน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๑๖.๔ นางสาววลัยพร     นาคธรรมชาติ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๑๖.๕ นางสายชล พลสีดา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับบริจาคเงินจตุปัจจัยไทยธรรมจากคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา
เพ่ือนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมธรรมบุญตักบาตร ตามจิตศรัทธา 
๑๗.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
          ๑๗.๑  นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
          ๑๗.๒ นางสาวชลลดา   จันทะอักษร คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๗.๓ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๗.๔ นางสาวนุชนาฏ   พันแนบ  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๗.๕ นางสาวธนัญชญา  แดงมูล  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
          ๑๗.๖ นายณัฏฐนันท ์ ทาชาติ            คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วกจิกรรม 
๑๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
         ๑๘.๑ นายนิกร  หล้าน้อย คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 

 / ๑๘.๒ นางสาวกรรณิการ์... 



  ๑๘.๒ นางสาวกรรณิการ์ เหลืองชัยพัฒนา  คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  ๑๘.๓ นายกิตติชัย  ทองมา   คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

๑๘.๔ นางสาวธันพิชา สุขสันต์ คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๘.๕ นายชัยชนะ ทองมา คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม และนำภาพไปจัดทำวิดีทัศน์เพ่ือรายรายงานผล
การดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในช่องทางต่างๆ 
๑๙. คณะกรรมการจัดการแสดง ประกอบด้วย 

๑๙.๑ นายมานะ บุญเกิด คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๙๘.๒ นางกุมารี ทับทิมหล้า คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๙.๓ นายชินกร โสมกา คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๙.๔ นายจิระวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 

มีหน้าที่   มีหน้าที่จัดการแสดงของนักเรียนในกิจกรรมเปิดอาคารพลอยไพลิน 
๒๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

 ๒๐.๑ นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสง คร ูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
   ๒๐.๒ นางน้ำอ้อย คุณดี คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๒๐.๓ นางสกุลยา   พรมเท้า คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  ๒๐.๔ นางสายรุ้ง นิลมูล คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 ๒๐.๕ นางมณี ด้วงนิล   คร ูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเก็บข้อมูล รวบรวม ประเมนิผล การจัดกิจกรรม สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ 
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ลงชื่อ 
   ( นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



กำหนดการ 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองไผ่ปีท่ี ๕๘  และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ณ  หอประชุมพลอยไพลิน โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

*********************** 
๐๘.๐๙ น.  นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่            
                     คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บูชาพระพระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์  
                     พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ์ สมเด็จพระสังฆราช  
                     (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพิธีไหว้องค์พระภูมิ-เจ้าที่  
                     เทพยาดาทั้งหลาย ตามลำดับ 
๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์ 
๐๙.๐๐ น.  พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มาถึงหอประชุมพลอยไพลิน 
๐๙.๐๙ น.  พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์  
             - ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี ...... ..................................จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
             - ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร 
             - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
๐๙.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย 
             - ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย 
             - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย 
             - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร 
             - พระสงฆ์เจิมป้ายอาคารพลอยไพลิน พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และอาคาร 

เกษตรกรรม 
            - ศาสนพิธีกร นำประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี กราบลาพระรัตนตรัย 

๑๐.๓๐ น.    เสร็จพิธีฝ่ายสงฆ์ 
  

๑๐.๓๙ น.        พิธีเปิดป้ายอาคารพลอยไพลิน 
                    - ประธานและผู้ร่วมพิธี รับชมการแสดงชุดระบำกฤดาภินิหาร 
  - ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี พร้อมกันหน้าอาคารพลอยไพลิน 
  - นายสิริชัย  จันทร์พัชรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวรายงาน  
  - ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารพลอยไพลิน  
  - ประธานและผู้ร่วมพิธี บันทึกภาพรวมกัน 
๑๑.๓๐ น.        ประธานและผู้ร่วมพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น.        เสร็จพิธีเปิดป้ายอาคารพลอยไพลิน 
หมายเหตุฯ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                -การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงาม 




