
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
        ที่  158/๒๕๖๕ 

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

       ด้วยงานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ก าหนดจัดกิจกรรม 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุม
สมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์          

   อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางดวงตะวัน นามา รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางทาริกา  วงศ์แก้ว กรรมการ 
๑.๔ นายจิตรภณ  ชมภู่ กรรมการ 
๑.๕ นายวิษรุตต์  เมืองทา กรรมการ 
๑.๖ นายสมปอง  ตาลเพชร กรรมการ 
๑.๗ นางโรจณา  มาคาน กรรมการ 
๑.๘ นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการ 

     ๑.๙ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
๑.๑๐ นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
๑.๑๑ นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 

   ๑.๑๒ นางดาวรุ่ง     พรหมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นายนิรุตต ์ มูลสี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔ นายรชฎ  แก้วเกิด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ สนับสนุนอ านวยความสะดวก ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ เครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๒.๑ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก กรรมการ 
๒.๓ นางมณี ด้วงนิล กรรมการ 
๒.๔ นายนิรุตต ์ มูลสี กรรมการ 

/๒.๕ นายพโยธร… 
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      ๒.๕ นายพโยธร  ผลพูน     กรรมการ 
  2.6 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร  กรรมการ  

 2.7 นายกิตติชัย  ทองมา   กรรมการ 
 ๒.8 นายรชฎ  แก้วเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานที่ แสง เสียง จัดโต๊ะหมู่ชา โต๊ะรับแขก จัดท าป้ายเวทปีระกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิมนต์พระภิกษุ ประกอบด้วย 

     ๓.๑ นายศุภชัย   อานพรหม  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายรชฎ  แก้วเกิด   กรรมการ 
    ๓.๓ นายนิรุตต ์  มูลสี   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่นิมนต์พระภิกษุ จ านวน ๕ รูป มาประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยธรรม ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นางมณี  ด้วงนิล   ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นางญาตา   ศรีโคตร   กรรมการ 
      ๔.๓ นางวนิดา   สารสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุ จ านวน ๕ รปูและน้ าดื่มส าหรับถวายพระภิกษุ 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมนักเรียนเป็นหัวหน้ำน ำสวดมนต์ และแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นางปรารถนา บุญนาค   ประธานกรรมการ 
      ๕.๒ นางพวงรัตน์ จิตอารี   กรรมการ 
      ๕.๓ นายรชฎ  แก้วเกิด   กรรมการและเลขานุการ         

มีหน้ำที่ เตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือเป็นผู้น าสวดมนต์และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
        ๖.๑ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง    ประธานกรรมการ 
        ๖.๒ นางปรารถนา บุญนาค   กรรมการ 
        ๖.๓ นางดาวรุ่ง             พรหมอินทร์  กรรมการ   
        ๖.๔ นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการ 
        ๖.๕ นางพวงรัตน์ จิตอารี   กรรมการ 

๖.๖ นางมณี  ด้วงนิล   กรรมการ  
        ๖.๗ นายศุภชัย  อานพรหม  กรรมการ 
        ๖.๘ นางวนิดา   สารสิทธิ์   กรรมการ 
        ๖.๙ นายรชฎ  แก้วเกิด   กรรมการ 
        ๖.๑๐ นางญาตา  ศรีโคตร   กรรมการ 
        ๖.๑๑ นายนิรุตต ์ มูลสี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ควบคุมดูแลนักเรียนในหอประชุมสมานฉันท์ ให้ร่วมพิธีด้วยความสงบเรียบร้อย  
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 
        ๗.๑ นายนิรุตต ์  มูลสี   ประธานกรรมการ 
        ๗.๒ นางปรารถนา บุญนาค   กรรมการ 

/๗.๓ นางสาวกรรณิการ์... 
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๗.๓ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ด าเนินงานตามขั้นตอนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๘.๑ นางมณี ด้วงนิล ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายกิตติชัย ทองมา กรรมการ 
๘.๓ นายชัยชนะ ทองมา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๙.๑ นายนิรุตต ์ มูลสี ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
๙.๓ นางญาตา ศรีโคตร กรรมการ 
๙.๔ นายรชฎ แก้วเกิด กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าแบบประเมินผล แบบสอบถาม ประเมินผลสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการประเมิน   

เพ่ือรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑3  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  (ลงชื่อ) 
    (นางสาวอารีรัตน์  ชรูวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



ก ำหนดกำรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ  

ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔   
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ 

 
  เวลา ๑๔.๔๐ น. -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
        พร้อมกันที่หอประชุมสมานฉันท์ 
   ๑๔.๕๕ น. -  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาท 
   ๑๕.๐๐ น. -  ตัวแทนนักเรียนน าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
   ๑๕.๑๐ น. -  พระสงฆ์สวดอนุโมทนา ผู้แสดงตนรับพร 
   ๑๕.๓๐ น. -  เสร็จพิธี 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
หมำยเหตุ  ขอเรียนเชิญครูผู้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตน 
              เป็นพุทธมำมกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




