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       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
    ที่ 507/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีท ำบุญตักบำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
  เจ้ำฟ้ำพัชรกิตติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดีกรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

  และกิจกรรมวัดในโรงเรียน  (กำรท ำบุญตักบำตร) ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ปีกำรศึกษำ 2565 

 ....................................................... 
ด้วย งานคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมไทย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวัดในโรงเรียน  (การท าบญุตักบาตร) ตามโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 10.20 น.  
ณ หอประชุมสมานฉันท ์เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔6 
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จงึแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
และกิจกรรมวัดในโรงเรยีน  (การท าบุญตักบาตร) ตามโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.2 นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.3 นางทาริกา วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4 นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นายวิษรุตต์ เมืองทา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.7 นางกัญญา หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นางวนิดา สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.10 นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.11 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑.12 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.13 นายนิรุตต์ มูลสี คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจในการจัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวาย 

เป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวดัในโรงเรยีน  (การท าบุญตักบาตร) ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย

2.๑ นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธานกรรมการ 
2.๒ นางกัญญา หมื่นชนะ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กรรมการ 
2.4 นายนิรุตต์ มูลสี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
3.๑ นายนิรุตต ์  มูลสี ประธานกรรมการ 
3.2 นายณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก  กรรมการ 
3.3 นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง กรรมการ 
3.4 นางมณี  ด้วงนิล  กรรมการ 
3.5 นายรชฏ  แก้วเกิด  กรรมการ 
3.6 นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กรรมการ 
3.7 นายมานะ  บุญเกิด  กรรมการ 
3.8 นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล กรรมการ 
3.9 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
3.10 นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู กรรมการ 
3.11 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่1. จัดสถานที่ส าหรับฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องไผ่รุ่งโรจน์ 

2. จัดเตรียมอาสนะสงฆ์ และที่นั่งส าหรับผู้ร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. ประดับผ้า ตกแต่งบริเวณประกอบพิธีให้สวยงาม ณ หอประชุมสมานฉันท์
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย

4.๑ ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กรรมการ 
4.3 นายราชัย  แก้วยศ  กรรมการ 
4.4 นายนิกร  หล้าน้อย กรรมการ 
4.5 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หน้าเสาธง สื่อ เทคโนโลยี เว็บไซต์โรงเรียน ให้นักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีสงฆ์ ประกอบด้วย

5.๑ ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กรรมการ 
5.3 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
5.4 นายนิรุตต ์  มูลสี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ด าเนินการตามขั้นตอน ก าหนดการ ตามรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา จัดเตรียมชุดกรวดน้ า 

โต๊ะหมู่บูชา จัดเตรียมพิธีกรท าหน้าที่ตลอดพิธี และจัดเตรียมมรรคนายก หรือฝึกนักเรียนท าหน้าที่มัคนายก             
ในช่วงพิธีสงฆ์ 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิมนต์พระสงฆ์ และรับ-ส่งพระสงฆ์ท่ีวัด ประกอบด้วย 
 6.๑ นายศุภชัย    อานพรหม       ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายนิรุตต ์   มูลสี    กรรมการ 

6.3 นางมณี    ด้วงนิล    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ นิมนต์พระสงฆ์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ ไป-กลับ ที่วัดให้เรียบร้อย 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมภัตตำหำรถวำยพระสงฆ์ ประกอบด้วย 
 7.๑ นางกัญญา  หมื่นชนะ   ประธานกรรมการ 

7.2 นางปรารถนา   บุญนาค    กรรมการ 
 7.3 นางพวงรัตน์ จิตอารี    กรรมการ 

7.4 นางญาตา  ศรีโคตร    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ จัดเตรียม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่รุ่งโรจน์ 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรสิ่งของท ำบุญ ประกอบด้วย 
 8.๑ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์   ประธานกรรมการ 
 8.๒ นางปรารถนา   บุญนาค    กรรมการ 
 8.3 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง    กรรมการ 
 8.4 นางพวงรัตน์   จิตอารี    กรรมการ 

8.5 นางมณี    ด้วงนิล     กรรมการ 
 8.6 นายนิรุตต์    มูลสี    กรรมการ 

8.7 นางวนิดา    สารสิทธิ์    กรรมการ 
 8.8 นายศุภชัย    อานพรหม   กรรมการ 

8.9 นายรชฏ   แก้วเกิด    กรรมการ 
 8.10 นางญาตา   ศรีโคตร    กรรมการ 
 8.11 นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด   กรรมการ 
 8.12 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ     

8.13 นางกัญญา   หมื่นชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ รับสิ่งของที่น ามาท าบุญตักบาตรจากพระสงฆ์จากนั้นน าสิ่งของเหล่านั้นมาด าเนินการ 
คัดแยกประเภท แล้วจัดใส่ถุงพลาสติกท่ีเตรียมไว้ จากนั้นบริหารจัดการสิ่งของท าบุญให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับทางวัด โรงเรียน และชุมชนต่อไป 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรจตุปัจจัยไทยธรรม-อำหำรเพล ประกอบด้วย  

9.1 นางวนิดา  สารสิทธิ์    ประธานกรรมการ 
 9.๒ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์   กรรมการ 

9.3 นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรม-อาหารเพล เพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีท าบุญ 
ตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวัดในโรงเรียน  (การท าบุญตักบาตร) 

/10. คณะกรรมการ... 
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10. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย

10.1 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง ประธานกรรมการ 
10.๒ นายศุภชัย  อานพรหม กรรมการ 
10.3 คณะครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 กรรมการ 
10.4 นายนิรุตต ์ มูลสี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพ ประกอบด้วย
11.๑ นายนิกร  หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
11.2 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
11.3 นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมการ 
11.4 นายนพดล  พลกลาง  กรรมการ 
11.5 นายชัยชนะ ทองมา  กรรมการ 
11.6 นายกิตติชัย ทองมา  กรรมการ 
11.7 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม จัดท าวีดีทัศน์เกี่ยวกับข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่              

ลงสื่อออนไลน์ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย

12.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ประธานกรรมการ 
12.2 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการ 
12.3 นางกัญญา  หมื่นชนะ กรรมการ 
12.4 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
12.5 นายนิรุตต ์ มูลสี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ท าแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินกิจกรรม

และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี 
ต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง)  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


