
 
                

         คําส่ังโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
         ท่ี  80/๒๕๖3 

เรื่อง  แต$งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล*ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ$อแห$งชาติ  ประจําป5  ๒๕๖๓  

           ------------------------------------------ 
 ด�วยโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ จัดกิจกรรมงานวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จ  พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ(อแห(งชาติ  ประจําป+  ๒๕๖๓ และทําบุญตัก
บาตร  เพื่อถวายพระราชกุศลและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในวันศุกร6ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖3  ณ  อาคาร
อเนกประสงค6โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  อาศัยอํานาจ   ตามมาตรา  ๒๗  แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  
และมาตรา  ๓๙  แห(งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต(งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติหน�าท่ี  ดังต(อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ      
  นายวิชาญ ทองดา  ประธานกรรมการ 
  นางพรทิภา อินศิริ   รองประธานกรรมการ 
  นางศิวพร แย�มแตงอ(อน  กรรมการ 
  นางสุธิดา   นันทวัฒนานุกูล กรรมการ 
  นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  กรรมการ 
  นายกฤษณา สุวรรณชัยรบ  กรรมการและเลขานุการ 
  นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีสันต6  กรรมการและผู�ช(วยเลขานุการ 
 มีหน*าท่ี  ให�คําปรึกษา  สนับสนุน  และแก�ไขปHญหาในการดําเนินงานให�สําเร็จลุล(วงตามวัตถุประสงค6 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 
๒.๑  ฝ:ายจัดสถานท่ี 

  นายกฤษณา สุวรรณชัยรบ  ประธานกรรมการ  
  นายชัยพร   ขุนนาแก�ว  รองประธานกรรมการ 
  นายชัชวาล ค(ายไธสง  กรรมการ 
  นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  กรรมการ 
  นางสาวเนาวเรศร6 อยู(พุ(ม   กรรมการ 
  นายเอกลักษณ6 เทศเล็ก  กรรมการ  
  นางสาวจุฑารัตน6 มุ(งพากเพียร   กรรมการ 
  นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล  กรรมการ  

  นางสาวณัฐฐิรา   มีมาก   กรรมการ           
  นางสาวปHณณธร  แก(นนาค  กรรมการ     

  นางสาวณัฐธิดา   เกตุพิมาย  กรรมการ  
  นางรุ(งนภา แดงเดช   กรรมการ 
  Mr.Marlon P. Alabata  กรรมการ 



  กรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีสันต6  กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน*าท่ี   
 1. จัดท่ีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ6  ตกแต(งอาคารสถานท่ี  
 2. ประสานงานกับทุกฝWาย  จัดสถานท่ีให�สวยงามประดับตกแต(งสถานท่ี ประดับพระบรมฉายาลักษณ6
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผูกผ�าระบายสีขาวร(วมกับผ�า
ระบาย  สีเหลือง  เครื่องใช�ประกอบพิธี ให�ถูกต�อง พร�อมท้ังติดต้ังเครื่องเสียง  
  ๒.๒  ฝ:ายพิธีการ 
  นางศิวพร แย�มแตงอ(อน  ประธานกรรมการ 
  นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูล   กรรมการ 
  นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  กรรมการ 
  นายกฤษณา สุวรรณชัยรบ  กรรมการ 
  นายเอกลักษณ6  เทศเล็ก  กรรมการ 
  นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีสันต6  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน*าท่ี  จัดทํากําหนดการ  ซ�อมลาํดับข้ันตอน และดําเนินพิธีการ ให�เปYนไปตามลําดับข้ันตอน  
ด�วยความเรียบร�อย   

  ๒.๓  ฝ:ายบันทึกภาพ 
  นางสาวเนาวเรศร6 อยู(พุ(ม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวกุลนันท6 นนนุศาสตร6    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน*าท่ี  บันทึกภาพเหตุการณ6  และเผยแพร(บนหน�าหลักของของเว็บไซต6หน(วยงาน  เพ่ือเผยแพร(  ทาง
เว็บไซด6   
  ๒.๔  ฝ:ายกํากับดูแลนักเรียน  

    นางสุธิดา    นันทวัฒนานุกูล  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๑/๑ 
    นางศิวพร    แย�มแตงอ(อน  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๑/2 
 นางสาวจุฑารัตน6 มุ(งพากเพียร  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๒/๑ 
 นางสาวกรกช  ฉวีวรรณชล  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๒/๑ 

   นางสาวณัฐฐิรา   มีมาก   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๒/๒ 
 นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๒/๒ 
 นางสาวรัตนา ชะวูรัมย6   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๓/๑ 

 นางสาวปHณณธร   แก(นนาค  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๓/๑ 
 นางสาวณัฐธิดา   เกตุพิมาย  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๓/๒ 
 นางสาวนิภาวรรณ น�อยทะรงค6    ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  3/๒ 

 นายชัชวาล  ค(ายไธสง   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๔ 
 นางสาวอังคะณา   จันทะเรือง  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๔                     

     นายเอกลักษณ6  เทศเล็ก    ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๔ 
 นางรุ(งนภา   แดงเดช   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๕ 

 นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีสันต6   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๕ 
 นายชัยพร   ขุนนาแก�ว  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๖ 



 นางสาวเนาวเรศร6   อยู(พุ(ม   ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๖ 
 มีหน*าท่ี  นํานักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม กํากับดูแล ให�เปYนไปด�วยความเรียบร�อย  บรรลุวัตถุประสงค6 
 ๒.๕  ฝ:ายประเมินผลกิจกรรม 

 นางสาวณัฐธิดา   เกตุพิมาย  ประธานกรรมการ 
 นางสาวรัตนา     ชะวูรัมย6  กรรมการ 
 นางสาวจุฑารัตน6   มุ(งพากเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน*าท่ี  ออกแบบการประเมิน  รวบรวมข�อมูล  รายงานผล 
 ให�ผู�ที่ได�รับมอบหมายปฏิบัติหน�าที่ให�การดําเนินงานเปYนไปด�วยความเรียบร�อย  ตามลําดับขั้นตอน  
มีระเบียบวินัยเต็มศักยภาพและความสามารถ  บังเกิดผลดีและประโยชน6แก(ทุกฝWาย 
 
 สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 
         (นายวิชาญ  ทองดา) 

      ผู�อํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ 



กําหนดการเนื่องในโอกาสจัดงานวันคล*ายวันพระบรมราขสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ$อแห$งชาติ 

วันศุกร?ท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖3  ณ  อาคารอเนกประสงค? โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
           ------------------------------------------ 

  กําหนดการก$อนเริ่มพิธีการ 
๐๗.๓๐ น. – เดินทาง รับพระ (นายชัชวาล  ค(ายไธสง) 
๐๗.๔๕ น. – คณะครู นักเรียนพร�อมกัน ณ  สนามหน�าเสาธงโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ  
๐๗.๕๐ น. – เคารพธงชาติ กิจกรรมหน�าเสาธง 
๐๘.๐๐ น. – พิธีกร แจ�งรายละเอียดข้ันตอนลําดับพิธีการ 
 กําหนดพิธีการ 
๐๘.๑๐ น. – ทําบุญตักบาตร 
08.30 น. – นายวิชาญ  ทองดา ผู�อํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ ประธานมาถึงสถานท่ีจัดพิธี 
 – พระสงฆ6นั่งอาสน6สงฆ6 
 – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน*อยหน*าพระบรมฉายาลักษณ?  พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ผู�ร(วมพิธีลุกข้ึนยืนและถวายความเคารพ) 
 – เจ�าหน�าท่ีอาราธนาศีล 
 – พระสงฆ6ให�ศีล 
  – ประธานในพิธีและคณะครู นักเรียนพร�อมผู�ร(วมพิธีเข�าร(วมพิธีทําบุญตักบาตร 
  – พระสงฆ6เดินรับบิณฑบาต 
 – พระสงฆ6ให�พร-อนุโมทนา 
 – เสร็จพิธีสงฆ6 
๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ6  (ผู�ร(วมพิธีลุกข้ึนยืนและถวายความเคารพ) 
 – ประธานในพิธีกล(าวคําราชสดุดี 
 – ประธานและคณะครู-นักเรียนถวายบังคม  ๓  ครั้ง 
 – เสร็จพิธี 
 
 หมายเหตุ   
 ๑. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ๒. การแต(งกายข�าราชการครูและพนักงานราชการแต(งเครื่องแบบปกติขาว  
 ๓.  นักเรียนแต(งชุดนักเรียน  นักศึกษาวิชาทหารแต(งชุดตามระเบียบ 
 

 


