
คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่๔๔๐ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
………………………………………………. 

ด้วยทางราชการ ได้กำหนดให้วันที่  ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนหนองไผ่ สำนึก    
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ก่อตั้งลูกเสือไทยขึ้น จึงกำหนดให้มีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญประโยชน์  ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันศุกร์ที่ ๒๕  พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินไป ด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   ให้ไว้   ณ  วันที่  ๒๔   ธันวาคม    ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่        ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๓  นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๔  นายจิตรภณ ชมภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๕  นายวิษรุตต ์ เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๖  นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๑.๗  นางกัญญา หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๑.๘  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๑.๙  นางวนิดา สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๑.๑๐นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  สนับสนุนอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
๒.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายจิตรภณ  ชมพู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายยุทธนา   นาอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๓ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๔ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๕ นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๖ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๗ นายมานะ  บุญเกิด ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  รวบรวมสรุปรูปเล่มเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
/๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัด ตกแต่งสถานที่....... 



-๒- 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัด ตกแต่งสถานที่   ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายวิษรุตต ์ เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 

๓.๓  นายนริุตต ์  มูลส ี  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๓.๔  นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 

 ๓.๕  นายสุวรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
 ๓.๖  นายนะรงค ์ ทองน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๓.๗  นายพโยธร  ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๘  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๙ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๑ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
๓.๑๒  นายมานะ บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   จัดปะรำพิธีกองอำนวยการ  เขียนป้ายงาน ตกแต่งธงทิว จัดแท่นกล่าวรายงาน แท่นประธาน  จัดโต๊ะหมู่-
บูชา ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ต้นไม้  ดอกไม้ประดับตกแต่งงานพิธี 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง และดนตรี  ประกอบด้วย 

๔.๑  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๓  นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวสภุาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๕  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๖ นายนนท์ปวิช เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๗ นายชัยชนะ  ทองมา   ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๘ นางกรรณิการ์ เหลืองชัยพัฒนา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๙ นายกิตติชัย  ทองมา  พนักงานคอมพิวเตอร์  กรรมการ 

๔.๑๐นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียม  ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง อำนวยความสะดวกด้านเสียงในการฝึกซ้อม และงานพิธี 

 ๒.  เตรียมเพลงมหาฤกษ์ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  
 ๓.  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เพ่ือฉายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายยุทธนา  นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๕.๓  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๕.๕  ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๕.๖  นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๕.๗  นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ  

/มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้.......... 



-๓-
มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันที่ระลึกวันมหาธีรราชเจ้า  จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน      
คำกล่าวโอวาท  จัดทำกำหนดการ  ดำเนินการฝึกซ้อมก่อนพิธี นัดหมายลูกเสือ เนตรนารี และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ 
ตลอดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 

๖.๑  นางกรรณิการ์ เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางสาวสภุาภรณ์ กรแก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๖.๓  นายนพดล พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๖.๔  นายชัยชนะ ทองมา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๖.๕  นายกิตติชัย ทองมา พนักงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
๖.๖ นายนนทปวิช เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 
๗.๑  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๗.๓  นายเฉลิมพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๗.๔  นางสาวชลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๗.๕  นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๗.๖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗.๗  นางสกุลยา พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ออกแบบการประเมิน แบบสัมภาษณ์   ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานผล 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 

๘.๑  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๓  นายนะรงค ์ ทองน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๔  นายเฉลิมชัย พันแนบ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๕  นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๘.๖  นายนิรุตต ์  มูลสี ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ นัดหมาย กำหนดพื้นที่การบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณสาธารณประโยชน์ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

     สั่ง  ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  (ลงชื่อ) 
      (นางอารีรัตน์    ชูรวง)      
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


