คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่
ที่ 247/25๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
……………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณ
หน้ำเสำธง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง แสดงควำมกตัญญู
ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของไทยสืบไป เพื่อให้กำรดำเนินงำน
พิธีถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงดวงตะวัน
นำมำ
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยจิตรภณ
ชมภู่
รองประธำนกรรมกำร
1.๔ นำงทำริกำ
วงศ์แก้ว
รองประธำนกรรมกำร
๑.๕ นำยวิษรุตต์
เมืองทำ
รองประธำนกรรมกำร
๑.๖ นำยสมปอง
ตำลเพชร
กรรมกำร
๑.๗ นำยนิมิตร
ตันติวโรดม
กรรมกำร
๑.๘ นำงโรจณำ
มำคำน
กรรมกำร
๑.๙ นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
กรรมกำร
๑.๑๐ นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
กรรมกำร
๑.๑๑ นำยยุทธนำ
นำอุดม
กรรมกำร
1.๑๒ นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑๓ นำงปรำรถนำ
บุญนำค
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑.๑๔ นำยศุภชัย
อำนพรหม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ สนับสนุนอำนวยควำมสะดวก ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนให้ลุล่วงด้วยดี
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย
2.1 นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำร
2.3 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง
กรรมกำร
2.4 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
กรรมกำร
2.5 นำงพวงรัตน์
จิตอำรี
กรรมกำร
2.6 นำงมณี
ด้วงนิล
กรรมกำร
/๒.๗ นำยรชฏ…

-2๒.๗ นำยรชฏ
แก้วเกิด
กรรมกำร
๒.๘ นำงญำตำ
ศรีโคตร
กรรมกำร
๒.๙ นำยนิรุตต์
มูลสี
กรรมกำร
๒.๑๐ นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด
กรรมกำร
๒.๑๑ นำงปรำรถนำ บุญนำค
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๒ นำยศุภชัย
อำนพรหม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้ดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่และแสงเสียง ประกอบด้วย
๓.1 นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
ประธำนกรรมกำร
๓.2 นำยณัฐวุฒิ
ชัยนอก
กรรมกำร
๓.3 นำยจิรวัฒน์
รัตนเทพบัญชำกุล
กรรมกำร
๓.4 นำยมำนะ
บุญเกิด
กรรมกำร
3.5 นำยนพดล
พลกลำง
กรรมกำร
3.6 นำยชัยชนะ
ทองมำ
กรรมกำร
๓.7 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
กรรมกำร
๓.8 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๓.9 นำยนิรุตต์
มูลสี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.10 นำงปรำรถนำ บุญนำค
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑1 นำยศุภชัย
อำนพรหม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดสถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ เตรียมพำนพุ่มเงินพุ่มทอง เครื่องเสียง ไมโครโฟน แท่นกล่ำวสำหรับ
ประธำนในพิธี ประดับผ้ำให้สวยงำม ณ บริเวณหน้ำเสำธง
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประกอบด้วย
๔.1 นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
ประธำนกรรมกำร
๔.2 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำร
๔.๓ นำงมณี
ด้วงนิล
กรรมกำร
๔.๔ นำงปรำรถนำ
บุญนำค
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดพิมพ์กำหนดกำร คำสั่ง คำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรี ประกอบด้วย
5.1 นำยชินกร
โสมภำ
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยยุทธนำ
นำอุดม
กรรมกำร
๕.๓ นำงกุมำรี
ทับทิมหล้ำ
กรรมกำร
๕.๔ นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว
กรรมกำร
๕.๕ นำยรชฎ
แก้วเกิด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ เตรียมวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมขับร้อง
ประกอบในพิธีถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
/6. คณะกรรมกำร...

-36. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
6.1 นำงสำววริศรำ
ชำนำญพันธ์
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร
กรรมกำร
6.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ
กรรมกำร
๖.๔ นำงสำวนุชนำฎ พันแนบ
กรรมกำร
6.๕ นำงกรรณิกำ
เหลืองชัยพัฒนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดำเนินตำมขั้นตอนพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดจัดป้ำยนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย
7.1 นำงปรำรถนำ
บุญนำค
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำยศุภชัย
อำนพรหม
กรรมกำร
7.3 นำงมณี
ด้วงนิล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตัดสินกำรจัดป้ำยนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อจัดอันดับรำงวัลที่ 1,2,3
ของแต่ละระดับชั้น
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดจัดป้ำยนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย
8.1 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง
ประธำนกรรมกำร
8.2 นำงญำตำ
ศรีโคตร
กรรมกำร
8.3 นำยเริงนรินทร์
ขำวสะอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตัดสินกำรจัดป้ำยนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เพื่อจัดอันดับรำงวัลที่ ๑,๒,๓
ของแต่ละระดับชั้น
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินประกวดเรียงควำม “พระคุณแม่” ประกอบด้วย
๙.๑ นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำงพวงรัตน์
จิตอำรี
กรรมกำร
9.3 นำยรชฏ
แก้วเกิด
กรรมกำร
9.4 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
กรรมกำร
๙.5 นำยนิรุตต์
มูลสี
กรรมกำร
๙.6 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตัดสินผลกำรเขียนเรียงควำมเรื่อง พระคุณแม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ และจัดลำดับรำงวัล
ที่ ๑,๒,๓
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล ประกอบด้วย
๑๐.1 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
ประธำนกรรมกำร
๑๐.2 นำงพวงรัตน์
จิตอำรี
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด
กรรมกำร
๑๐.4 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดหำรำงวัลประกวดกิจกรรม จัดป้ำยนิเทศ และวำดภำพพระรำชกรณียกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมถวำยพำนพุ่ม ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง
ประธำนกรรมกำร
/๑๑.๒ นำงปรำรถนำ…

-4๑๑.๒ นำงปรำรถนำ
บุญนำค
กรรมกำร
๑๑.๓ นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงสำววริศรำ ชำนำญพันธ์
กรรมกำร
๑๑.๖ นำงญำตำ
ศรีโคตร
กรรมกำรและเลขนุกำร
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมกำรถวำยพำนพุ่ม ให้ตัวแทนผู้บริหำร ครู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
สภำนักเรียน นักเรียน ลูกจ้ำงประจำ
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ และจัดทำเกียรติบัตร ประกอบด้วย
1๒.1 นำยนิกร
หล้ำน้อย
ประธำนกรรมกำร
1๒.๒ นำยรำชัย
แก้วยศ
กรรมกำร
1๒.๓ นำยสรวิช
ขันตีมิตร
กรรมกำร
๑๒.๔ นำงกรรณิกำ
เหลืองชัยพัฒนำ
กรรมกำร
๑๒.๕ นำยนนท์ปวิธ
เที่ยงดีฤทธิ์
กรรมกำร
กรรมกำร
๑๒.6 นำยชัยชนะ
ทองมำ
๑๒.7 นำยกิตติชัย
ทองมำ
กรรมกำร
๑๒.8 นำยนพดล
พลกลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ บันทึกภำพ วีดิทัศน์ทุกขั้นตอนเพื่อใช้สรุปเข้ำเล่ม และพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อเก็บเป็นหลักฐำน
ของโรงเรียนต่อไป
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
1๓.1 นำยสุรัตน์ชัย
พรมเท้ำ
ประธำนกรรมกำร
1๓.2 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน
กรรมกำร
1๓.3 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ออกแบบกำรประเมิน แบบสอบถำม ประเมินผลสรุปผลกำรจัดกิจกรรม
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๔.๑ นำงปรำรถนำ บุญนำค
ประธำนกรรมกำร
๑๔.2 นำงมณี
ด้วงนิล
กรรมกำร
๑๔.๓ นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
กรรมกำร
๑๔.๔ นำยศุภชัย
อำนพรหม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ สรุปผลกำรประเมินเพื่อรำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำรโรงเรียนต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 25๖๕
(ลงชื่อ)
(นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่

กำหนดกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖5
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณหน้ำเสำธง โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
**************************************************************************
เวลำ ๐๘.๐๐ น.
เวลำ ๐๙.๐๐ น.

เวลำ ๐๙.๓๐ น.
กำรแต่งกำย

- คณะครู นักเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้ำเสำธงโรงเรียนหนองไผ่
- ตัวแทนผู้บริหำร ครู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สภำนักเรียน นักเรียน
ลูกจ้ำงประจำ ถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง)
- นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ ประธำนในพิธี
เดินทำงมำถึงพิธีเข้ำประจำจุดยืน (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์)
- ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร
- ประธำนในพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลในสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล
- ประธำนในพิธีกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล
- วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี ประธำนและผู้เข้ำร่วมพิธี
ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย
- เสร็จพิธี
- ข้ำรำชกำรเครื่องแบบปกติขำวสวมหมวก
- นศป. ชุดเครื่องแบบนักศึกษำ
- นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน
- ลูกจ้ำงประจำชุดสุภำพโทนสีฟ้ำ

