รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอผูท รงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
การเขารวมกิจกรรมของจังหวัดนครสวรรค โดยวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth
Orchestra (N.Y.O.) รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานรวม
พลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” วัน ศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค ในนามสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ไดสนับ สนุนการแสดงวงดนตรีออเครสตราวงใหญ เขารวมบรรเลงแสดงในงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิ ธาน
เจริญรอยตามพระยุคลบาทในพระอัจฉริยะภาพทางดานดนตรีและศิลปะ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ
อั น ทรงคุ ณ ค า และเป น แนวทางในการสร า งแรงบั น ดาลใจทางด า นดนตรี แ ก เยาวชนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป ไดเห็ น อี ก หนึ่ งในพระอัจ ฉริย ภาพที่ แ สดงให เห็ น ถึ งความเป น อั ค รศิ ล ป นที่ เป ย ม
ด ว ยพระปรี ช าสามารถของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ พ ระองค ท า นได ท รง
พระราชนิพนธไวมากมาย
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํ านั กศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไปปรับ ประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
ธันวาคม ๒๕๕๙

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
ชื่อโครงการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ตั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ชื่อผูเสนอโครงการ และชื่อผูอนุมัติโครงการ
สวนที่ ๒ วิธกี ารดําเนินงาน
กําหนดการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
สวนที่ ๓ บทสรุป
รายงานสรุปความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก
ผนวก ก. แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ผนวก ข. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ค. รูปภาพประกอบ

สวนที่ ๑ บทนํา

ชื่อโครงการ

วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนวยงานรับผิดชอบ

วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ
วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. หลักการและเหตุผล
จากการเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช เมื่ อ วัน พฤหั ส บดีที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช การสวรรคตของ
พระองคสรางความโศกเศราเสียใจตอพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผนดิน
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค ในฐานะผู ก อ ตั้ งวงดุ ริ ย างคเยาวชน
นครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ได รั บ เกี ย รติ จ ากสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด นครสวรรค
ร ว มกั บ เทศบาลนครนครสวรรค สถานศึก ษา หนว ยงานภาครัฐ รัฐวิ ส าหกิ จ องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ภาคเอกชน สื่ อ มวลชน ชมรม และภาคประชาชนจั ง หวั ด นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพจั ด โครงการ
“พอผูทรงพระอัจฉริยะภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา
จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อถวายอาลัยและรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีตอปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในยามทุกขโศกความวิปโยกอาลัยของ
พสกนิ ก รทั้ ง ประเทศ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค จึ ง ได จั ด วงดุ ริ ย างค
เยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) เข า ร ว มงานสื บ สานพระราชปณิ ธ าน
เจริญรอยตามพระยุคลบาทในพระอัจฉริยะภาพทางดานดนตรีและศิลปะ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ
อั น ทรงคุ ณ ค า และเป น แนวทางในการสร า งแรงบั น ดาลใจทางด า นดนตรี แ ก เยาวชนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดเห็นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัครศิลปนที่เปยมดวย
พระปรี ช าสามารถของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ พ ระองค ท า นได ท รง
พระราชนิ พ นธ ไ ว ๔๘ บทเพลงด ว ยกั น อาทิ อาทิ ต ย อั บ แสง ยามค่ํ า สายฝน ชะตาชี วิ ต ยิ้ ม สู ใกล รุ ง
แสงเทีย นฯลฯ โดยมีนัก รอง นัก ดนตรี ศิล ป น รับ เชิ ญ ที่ มีชื่อ เสีย งเข ารว มหลายท าน อาทิ อาจารยเมธวัช ร
ทรั พ ย แ สนยากร คุ ณ โจนั ส แอนเดอร สั น คุ ณ อั ม พร แหวนเพชร คุ ณ เพชรภรณ ศรี รั ต นกุ ล และ
คุณ ธนวรรณ เถาวมูล รวมขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ นํ ารอ งเพลงสรรเสริญ พระบารมี และร วมรอง
เพลงพลั ง พ อ อยู ในใจไทยนิ รั น ดร ซึ่ ง ประพั น ธ เนื้ อ ร อ งโดย นายศั ก ดิ์ สิ ริ มี ส มสื บ ประพั น ธ ทํ านองโดย
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง เรียบเรียงดนตรีโดย พันโทประทีป สุพรรณโรจน วาดภาพประกอบเพลง
โดย อาจารยเสนีย แชมเดช ซึ่งกิจกรรมดังกลาวในนามวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth
Orchestra (N.Y.O.) ไดเขารวมฝกอบรมและซอมใหญ เพื่อทดสอบระบบไฟฟา แสง สี เสียง ในวันพฤหัสบดีที่
๑๕ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝ กอบรมและซอ มใหญ เพื่ อบรรเลงประกอบพิ ธี ในวันศุ กรที่ ๑๖ ธัน วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อนําวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) เขารวมในงาน
“พอ ผูทรงพระอัจฉริยะภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๓.๒ เพื่ อ เป น การอั ญ เชิ ญ บทเพลงพระราชนิ พ นธ อั น ทรงคุ ณ ค า และเป น แนวทางในการ
สรางแรงบันดาลใจทางดานดนตรีแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๔. เปาหมาย
๔.๑ นั กเรี ยน นั กศึ กษา คณะครู-อาจารย และเจ าหน าที่ บุ คลากร วงดุ ริย างค เยาวชนนครสวรรค
Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) จํานวน ๓๐๐ คน ไดเขารวมงาน “พอ ผูทรงพระอัจฉริยะภาพ
ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๔.๒ วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra เกิดกระบวนการเรียนรูและ
สามารถนําองคความรูทางดนตรีที่มีอยู มาปรับประยุกตใชใหเกิดผลงานเชิงสรางสรรค
๔.๓ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ - วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. สถานที่
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค
๗. งบประมาณ/ รายละเอียดโครงการ
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๑๒๐๑๕๔ จําแนกรายละเอียดดังนี้
หมวดรายจาย
รายการ
จํานวนเงิน
คาใชสอย
๑. คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในวันที่ ๑๕–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘,๐๐๐ บาท
รวม ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จํานวน ๘๐ คน
๒. คาอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ในวันที่ ๑๕–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘,๐๐๐ บาท
รวม ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จํานวน ๘๐ คน
๓. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในวันที่ ๑๕–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘,๐๐๐ บาท
รวม ๔ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๘๐ คน
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสี่พันบาทถวน) ๒๔,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณจากผูสนับสนุน
- จั ด ทํ า คํ า สั่ งแต ง ตั้ง ผู ป ฏิ บั ติ ง านตามโครงการ โดยแต ง ตั้ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ งานและ
ดําเนินงาน ออกเปน ๒ ฝาย คือ

๑) ฝ า ยประสานงานการแสดง โดยมี ก ารบรรเลงเพลงต า งๆ จากวงดุ ริ ย างค เยาวชน
นครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) และกลุมศิลปนนักรองรับเชิญ
๒) ฝายจัดเตรียมสถานที่ โดยประสานกับกองชาง เทศบาลนครนครสวรรค
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘.๓ ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๔. ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ นัก เรีย น นักศึกษา คณะครู-อาจารย และเจาหน าที่บุค ลากร วงดุริย างคเยาวชนนครสวรรค
Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ได มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมงาน “พ อ ผู ท รงพระอั จ ฉริ ย ะภาพ
ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๙.๒ เด็ ก และเยาวชนสมาชิ ก วงดุ ริย างค เ ยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra
(N.Y.O.) เกิดกระบวนทัศนใหม เปนการนําองคความรูทางดนตรีมาปรับประยุกตใชไดจริง
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา คณะครู-อาจารย เจาหนาที่ บุ คลากร และประชาชนทุก หมูเหลาไดแ สดง
ความอาลัย และรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปริทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๑๐.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นายปริญญา จั่นเจริญ)
นักวิชาการศึกษา
๑๓. ความเห็นรองฝายบริหาร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ
พิธีถวายความอาลัย เสด็จสูสวรรคาลัย
และสรางการเรียนรูของเยาวชน เพื่อสืบสานพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

“พอ” ผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลางนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เวลา
รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. สมาชิกวงดุรยิ างคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) พรอมกัน
ณ ยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. “ซอมยอย”
อํานวยการเพลง โดย อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ และอาจารยวศิน ล่ําสัน
บรรเลงโดย วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

** เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “ซอมยอย”

อํานวยการเพลง โดย อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ และอาจารยวศิน ล่ําสัน
บรรเลงโดย วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

** เวลา ๑๔.๓๐ น.
๑๖.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. “ซอมใหญ”
Staff ขนเครื่องดนตรีลงสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค
(๑) บรรยายใหความรูประกอบการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ โดย
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
(๒) อํานวยการเพลง โดย
อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ
อาจารยวศิน ล่าํ สัน
(๓) บรรเลงและขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ โดย
วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค (Nakhonsawan Youth Orchestra)
รวมกับ ศิลปนทองถิ่น
Staff ขนเครื่องดนตรีกลับไปยังยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง
** เวลา ๑๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น

วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สนามกีฬากลางนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เวลา
รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. สมาชิกวงดุรยิ างคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) พรอมกัน
ณ ยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. “ซอมยอย”
อํานวยการเพลง โดย อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ และอาจารยวศิน ล่ําสัน
บรรเลงโดย วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

** เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “ซอมใหญ”
Staff ขนเครื่องดนตรีลงสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค
(๑) บรรยายใหความรูประกอบการบรรเลงแบะขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ โดย
อาจารยเมธวัชร ทรัพยแสนยากร
อาจารยเรืองยศ พิมพทอง
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
(๒) ขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ โดย
คุณโจนัส แอนเดอรสัน
คุณอัมพร แหวนเพชร
คุณเพชราภรณ ศรีรัตนกุล
คุณธนวรรณ เถาวมูล
คุณอภิชาต จุมพล
คุณสุกัญญาพร ภูยงยุทธ
(๓) อํานวยการเพลง โดย
อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ
อาจารยวศิน ล่าํ สัน
(๔) บรรเลง โดย
วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค (Nakhonsawan Youth Orchestra)
รวมกับ ศิลปนทองถิ่น และศิลปนระดับประเทศ อาจารยเมธวัชร ทรัพยแสนยากร
** เวลา ๑๖.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา
รายละเอียด
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. “พอ” ผูทรงพระอัจฉริยภาพ “ดานกีฬา”
พิธีมอบโลรางวัล และประกาศเกียรติคณ
ุ แกผูสนับสนุนกีฬาและนักกีฬาดีเดน
โดย สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค
๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น.

รวมพลัง “เยาวชน...คนนครสวรรค”
(๑) โซนอัฒจรรย (แปรอักษร ตลอดชวงพิธีการ)
(๒) โซนสนามฟุตบอล
(๓) พสกนิกรทุกหมูเหลา

๑๗.๕๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๕ น.

ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เคารพธงชาติ
ชมวีดีทัศน
(๑) “พอ” ผูทรงพระอัจฉริยภาพ ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ
(๒) รวมพลังแหงความภักดี “พสกนิกรชาวนครสวรรค”

๑๘.๒๕ น.

บรรเลงและขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“พอ” ผูทรงพระอัจฉริยภาพ ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ
(๑) บรรยายใหความรูประกอบการบรรเลงและขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ โดย
อาจารยเมธวัชร ทรัพยแสนยากร
อาจารยเรืองยศ พิมพทอง
รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
(๒) ขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ โดย
เพลงสายน้ําแหงชีวิต คุณสุกัญญาพร ภูยงยุทธ
เพลงลนเกลาเผาไทย คุณอภิชาต จุมพล
เพลงสายฝน
คุณโจนัส แอนเดอรสัน
เพลงใกลรุง
คุณธนวรรณ เถาวมูล
เพลง OH I Say
คุณเพชราภรณ ศรีรตั นกุล
เพลงอาทิตยอับแสง คุณอัมพร แหวนเพชร
(๓) อํานวยการเพลง โดย
อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ
อาจารยวศิน ล่าํ สัน
(๔) บรรเลง โดย
วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค (Nakhonsawan Youth Orchestra)
รวมกับ ศิลปนทองถิ่น และศิลปนระดับประเทศ อาจารยเมธวัชร ทรัพยแสนยากร

เวลา
๑๙.๐๙ น.

รายละเอียด

ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองนอย
และถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในพิธี กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ยืนสงบนิ่งเจริญภาวนา เปนเวลา ๘๙ วินาที
ประธานในพิธี พรอมพสกนิกรทุกหมูเหลา ยืนสงบนิ่งเจริญภาวนา เปนเวลา ๘๙ วินาที

รวมขับรองบทเพลงเพื่อพอ “พลังพออยูในใจไทยนิรันดร”
พรอมสานพลังสูการวาดภาพประกอบบทเพลง และรวมบันทึกภาพและเสียงครั้งประวัติศาสตร

“พอ” ผูทรงพระอัจฉริยภาพ ดานดนตรี และศิลปะ
ประพันธเนื้อรอง
ประพันธทํานอง
เรียบเรียงดนตรี
วาดภาพประกอบ
อํานวยเพลง
บรรเลงทํานอง
รวมขับรองเพลง

โดย นายศักดิ์สิริ มีสมสืบ
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
โดย พันโทประทีป สุพรรณโรจน
โดย อาจารยเสนีย แชมเดช
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
โดย วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค (Nakhonsawan Youth Orchestra)
โดย ประธานในพิธี และพสกนิกรทุกหมูเหลา

จุดเทียนถวายอาลัย และรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประธานในพิธี และพสกนิกรทุกหมูเหลา รวมจุดเทียนและขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
บรรเลงทํานอง
โดย วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค (Nakhonsawan Youth Orchestra)
อํานวยเพลง
โดย อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ
เสร็จพิธี

การแตงกาย

(๑) แตงกายดวยชุดไวทุกขสีดํา (สุภาพ เรียบรอย) หรือ
(๒) แตงกายดวยเครื่องแบบตามสังกัด

ประกาศจังหวัดนครสวรรค
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
“พอ ผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
ดว ย สมาคมกี ฬ าแห งจั งหวั ด นครสวรรค สํ า นั ก งานการกี ฬ าแห งประเทศไทยจั ง หวั ดนครสวรรค
เทศบาลนครนครสวรรค องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครสวรรค มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และ
สํ านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค กําหนดจัดโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจริยภาพ
ด า นกี ฬ า ดนตรี และศิ ล ปะ” วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ถวายความอาลั ย เสด็ จ สู ส วรรคาลั ย ร ว มรํ า ลึ ก ใน
พระมหากรุณ าธิคุณ และ สรางการเรีย นรูข องเยาวชน เพื่อสืบสานพระอัจ ฉริยภาพและพระปรีช าสามารถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ในวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค นั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดงานโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” เปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
๒. ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครสวรรค
๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ
๑.๑ ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (ฝายสังคมและสิ่งแวดลอม)
รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (ฝายปกครองและความมั่นคง) รองประธานคณะกรรมการ
๑.๔ รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (ฝายเศรษฐกิจ)
รองประธานคณะกรรมการ
๑.๕ นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค
รองประธานคณะกรรมการ
๑.๖ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๗ ปลัดจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๘ หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๙ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๐ คลังจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๑ ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๒ ขนสงจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๓ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๕ แรงงานจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๖ ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๗ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
๑.๑๙ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
กรรมการ
๑.๒๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กรรมการ

๑.๒๑
๑.๒๒
๑.๒๓
๑.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖
๑.๒๗
๑.๒๘
๑.๒๙
๑.๓๐
๑.๓๑
๑.๓๒
๑.๓๓
๑.๓๔
๑.๓๕

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค เขต ๑ กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจาพระยา
กรรมการ
โทรศัพทจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
ประธานหอการคาจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค กรรมการและเลขานุการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เลขาธิการ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายสันติ ผินเจริญ ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางนภาภรณ โลหะเวช ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดนครสวรรค
๑.๓๖ นายสุชาติ สุดเขตต เจาหนาที่มวยจังหวัดนครสวรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑. มีหนาที่ใหคําปรึกษา สนับสนุน อํานวยความสะดวก กํากับดูแลติดตามการทํางานใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการฝายดําเนินการจัดงาน
๒.๑ ดร.ภิญโญ นิโรจน
๒.๒ นายจิตตเกษมณ นิโรจนธนรัฐ
๒.๓ พล.ต.ต.ดํารงค เพ็ชรพงศ
๒.๔ นพ.สมเกียรติ ชํานุรักษ
๒.๕ นายสาโรจน เพ็งชะอุม
๒.๖ นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
๒.๗ นายสัญชัย พวงมาลี
๒.๘ นายจิรศักดิ์ สงศิริ
๒.๙ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน
๒.๑๐ นางจิตรา หมีทอง
๒.๑๑ ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
๒.๑๒ นางจินตนา เสรีภาพ
๒.๑๓ นายวีระชัย สุทธพงษ
๒.๑๔ นายณรงค มะระยงค

นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดนครสวรรค
ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค

๒.๑๕ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์
๒.๑๖ ดร.สุรางค อภิรมยวิไลชัย
๒.๑๗ ดร.ปลวัชร รุจิรกาล
๒.๑๘ นางสุจิตรา อินดนตรี
๒.๑๙ นายอลงกรณ ไตรคุมตัน
๒.๒๐ พล.ท.ชวลิต ทองนุม
๒.๒๑ นายเสนห มูลเงิน
๒.๒๒ นางเฉลา ผกาแกว
๒.๒๓ นางศรีอรุณ ใจยง
๒.๒๔ นายนภดล สันติภาพจันทรา
๒.๒๕ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
ขนสงจังหวัดนครสวรรค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รักษาราชการแทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค
กรรมการสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการ สกสค.นครสวรรค
นายก อบต.วัดไทร
นายกสมาคมขาราชการบํานาญจังหวัดนครสวรรค
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รองประธานชมรมกีฬามวลชน
รองประธานชมรมกีฬามวลชน
รองประธานชมรมกีฬามวลชน
รองประธานชมรมกีฬามวลชน
ผูชวยเลขานุการชมรมกีฬามวลชน
เลขานุการชมรมกีฬามวลชน
ผูชวยเลขานุการชมรมกีฬามวลชน
ผูชวยเลขานุการชมรมกีฬามวลชน
กรรมการชมรมกีฬามวลชน
กรรมการชมรมกีฬามวลชน
เลขาธิการ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค
รองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
หัวหนางานวิชาการ สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ สํานักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค
พนักงานจางทั่วไป สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค
เจาหนาที่สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค

๒.๒๖ นายชนะ สิทธิเกสร
๒.๒๗ พ.อ.สมัคร อวมงาม
๒.๒๘ นายบุญเลิศ มะเมียเมือง
๒.๒๙ นายไพฑูรย พันชนา
๒.๓๐ นายโพธิ์ พุมกลอม
๒.๓๑ นายอําพรรณ ชื่นอยู
๒.๓๒ นางทัศนีย กลิ่นชั้น
๒.๓๓ นายนายนภาพร สาไพรวัลย
๒.๓๔ นายบุญมี ทับตุน
๒.๓๕ จ.ส.อ.ไพศาล เงินพจน
๒.๓๖ นายสวัสดิ์ วิชาพร
๒.๓๗ ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง
๒.๓๘ น.ส.สุวัฒนา คงทัพ
๒.๓๙ น.ส.ภิชญานันท พรมพินิจ
๒.๔๐ น.ส.ชนัญชิดา แกวพัฒน
๒.๔๑ น.ส.ขวัญใจ พูลเพียร
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) มีหนาที่ดําเนินการ ประสานงานกับฝายตางๆ แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และประชุมกับฝายตางๆ
เพื่อใหการดําเนินงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค
๓. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่
๓.๑ นายจิตตเกษมณ นิโรจนธนรัฐ
๓.๒ นายวีระชัย สุทธพงษ
๓.๓ นายธีระเดช บางสมบุญ
๓.๔ นายวิสุทธิ สินเพ็ง

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค
รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค

๓.๕ นางนาตยา สันติภาพจันทรา
รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค
๓.๖ นางวรรณ พวงสมบัติ
รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค
๓.๗ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
๓.๘ นายกิตติ แกงกิตติภัทร
ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลนครนครสวรรค
๓.๙ นายสมพงษ นิลประยูร
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคาร
๓.๑๐ นายสุรวุฒิ พงษสุวิเชษศักดิ์
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
๓.๑๑ นายฐิติพันธ แมนพยัคฆ
หัวหนางานรักษาความสงบและความเรียบรอย
๓.๑๒ พนักงานและเจาหนาที่สํานักการชางที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๓ พนักงานและเจาหนาที่เทศกิจที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๔ นายพิสิทธิ์ สกุลชัย
นักบริหารงานชาง ๗ สํานักการชาง
๓.๑๕ นายวันชัย วรรณขํา
นายชางโยธา ๗ว สํานักการชาง
๓.๑๖ นายสุบิน พุมซอนกลิ่น
นายชางโยธา ๕ สํานักการชาง
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) มีหนาที่จัดดําเนินการจัดสถานที่ เวที จัดหาอุปกรณประดับตกแตงสถานที่ และจัดสถานที่จอดรถ
และระบบจราจรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน (สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค)
๔. คณะกรรมการฝายจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๔.๑ นายณรงค มะยะรงค
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
๔.๒ นายเจษฎา ศรีประทักษ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค
๔.๓ นายทศพร โรจนสุวณิชกร
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค
๔.๔ นายสมพงษ นิลประยูร
ผูอํานวยการสํานักการประปา
๔.๕ นายองอาจ อนันตธนกุล
ภัตตาคารหงสฟา
๔.๖ นายมารุต เชาวปรีชา
เลงหงส ภัตตาคาร
๔.๗ คุณสุภาภร แตงนารา
สวนอาหารบานอีสาน
๔.๘ ผูจัดการภัตตาคารโกยี
๔.๙ ผูจัดการ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (สาขานครสวรรค)
๔.๑๐ ผูจัดการ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด (นครสวรรค)
๔.๑๑ ผูจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวจเรจ จํากัด (นครสวรรค)
๔.๑๒ กรรมการผูจัดการ บริษัท โตโยตานครสวรรค (๑๙๘๑) จํากัด
๔.๑๓ นายอํานาจ จันทรสุวรรณ
๔.๑๔ นายประสงค ปอมพลาย
หัวหนาฝายผลิต สํานักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค
๔.๑๕ นายอิสระ เมืองหมุด
หัวหนางานติดตั้งและซอมบํารุง สํานักการประปา
๔.๑๖ นางมานี เจริญไพศาลสัตย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักการประปา
๔.๑๗ นางจรรยา เหมพิจิตร
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน สํานักการประปา
๔.๑๘ นายไพโรจน บุญอินทร
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน
๔.๑๙ นายกฤช กฤชทับทอง
เจาพนักงานประปาชํานาญงาน สํานักการประปา
๔.๒๐ นางวสุกาญจน โหสิรบิ รรพ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักการประปา
๔.๒๑ นายเดชชาติ ฉลาดธัญญกิจ
เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน สํานักการประปา
๔.๒๒ นายณัฐวุฒิ แกวมณีฉาย
เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน สํานักการประปา
๔.๒๓ น.ส.เกษวดี สิทธิเกสร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักการประปา

๔.๒๔ นางณรงควัฒน อวยสวัสดิ์
เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน สํานักการประปา
๔.๒๕ นายสายัน อินทิยา
เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน สํานักการประปา
๔.๒๖ นายอภิวัตร ไชยแขวง
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๒๗ น.ส.สุภีร รัตนวิสัย
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๒๘ น.ส.วนิดา มุงการนา
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๒๙ น.ส.บูรณา กลิ่นศรีสุข
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๓๐ น.ส.สุตาภัทร เอี่ยมออน
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๓๑ น.ส.ณัฐกฤตา ธุวดาราตระกูล
เจาพนักงานจางทั่วไป สํานักการประปา
๔.๓๒ นางวัชรีพร อาวะจินดา
ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา สํานักการประปา
๔.๓๓ นางธัญญนรี พุมทอง
หัวหนาการเงินและบัญชี สํานักการประปา
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้ฃ
๑) จัดอาหาร อาหารวาง และน้ําดื่ม สําหรับแขกผูมีเกียรติและผูที่มารวมกิจกรรม
๒) จัดเตรียมสถานที่ (โรงยิมสเอนกประสงค) สําหรับแจกอาหาร อาหารวาง และน้ําดื่ม
๕. คณะกรรมการฝายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
๕.๑ นายวราวุฒิ ตันวิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
๕.๒ นางวรรณ พวงสมบัติ
รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค
๕.๓ นายสฤษดิ์ โพวันดี
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๔ นายไพศาล สุขศรีวิชัยโชค
หัวหนางานบริการรักษาความสะอาด สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๕ นายรุง จันโต
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๖ นายทวีศักดิ์ บุญทวี
ลูกจางประจํา สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๗ นายณรงค สังฆพร
ลูกจางประจํา สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๘ นายสวรรค สาระคน
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๙ นายชาญชัย คงสิงห
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๐ นายสมภาร ศักดิ์ทอง
ลูกจางประจํา สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๑ นายสุรพงษ ศักดิ์ทอง
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๒ น.ส.ขวัญเรือน โตเขียว
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๓ น.ส.ลัดดา สีสังข
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๔ นางกฤษณา แวนแกว
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๕ นางกาญจนา เรืองเขตกาญ
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๖ นางทุเรียน มาหา
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๗ นางประภา สุขเกษม
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๘ นางมณฑา ขําออน
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๑๙ นางมณี ธาตุสุวรรณ
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๐ นางยุพิน พวงนาค
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๑ นางเย็นจิตร แซกวย
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๒ นางวรรณยา จันทรศรี
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๓ น.ส.วนิดา ซอสุวรรณ
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๔ นางอารี สังฆพร
พนักงานจางทั่วไป สํานักการสาธารณสุขฯ
๕.๒๕ น.ส.ทิพยวรรณ อยูเกษม
ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขฯ สํานักการสาธารณสุขฯ

๕.๒๖ นายศุภกิจ บัวมา
นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขฯ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) ดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ หองนิทรรศการ หองประธาน และหองน้ําภายในสนามกีฬา
จังหวัดนครสวรรค พรอมผูดูแลความสะอาดตลอดการจัดกิจกรรม
๒) จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน ๒ คัน
๖. คณะกรรมการฝายดนตรี
๖.๑ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๒ ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๓ อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๔ อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๕ นางชัญภร สาทประสิทธิ์
หัวหนาสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๖ อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร หัวหนากลุมงานบริหารผูอํานวยการ
๖.๗ อาจารยพัทธดนย สนธิรักษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศลิ ปะและวัฒนธรรม
๖.๘ อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๖.๙ น.ส.ศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๖.๑๐ นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการ และผูจัดการวง N.Y.O.
๖.๑๑ น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการ
๖.๑๒ นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖.๑๓ อาจารยวศิน ล่ําสัน
อาจารยผูฝกซอมและผูอํานวยการเพลงวง N.Y.O.
๖.๑๔ อาจารยวิรุฬห โสภาเจริญ
อาจารยผูฝกซอมและผูอํานวยการเพลงวง N.Y.O.
๖.๑๕ นางปยะนาฏ ดีศิริ
อาจารยฝายขับรองประสานเสียงโรงเรียนนครสวรรค
๖.๑๖ น.ส.ธนาภรณ พัฒนาธรชัย
อาจารยฝายขับรองประสานเสียงโรงเรียนนครสวรรค
๖.๑๗ นางกฤษณา พุทธชาติ
อาจารยฝายขับรองประสานเสียงโรงเรียนนครสวรรค
๖.๑๘ นายเสนีย แชมเดช
ศิลปนอิสระ
๖.๑๙ นายศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ศิลปนอิสระ
๖.๒๐ นายวีระพงษ เลิศธนุรเวท
อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
๖.๒๑ นายประภากร สังฆะราม
อาจารยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดเตรียมวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค พรอมฝายขับรองประสานเสียง
๒) จัดเตรียมระบบเครื่องเสียงภายในงาน
๓) กิจกรรมดานศิลปะ
๗. คณะกรรมการฝายแปรอักษร
๗.๑ ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
๗.๒ นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
๗.๓ รศ.วุฒชิ ัย ประภากิตติรัตน
๗.๔ ดร.ประสพ ยลสิรธิ มั
๗.๕ น.ส.จุไรรัตน มณีรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๑
ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค

๗.๖ นายสมเดช ดีทรัพย
๗.๗ ดร.สุรางค อภิรมยวิไลชัย
๗.๘ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
๗.๙ นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน
๗.๑๐ นายพันศักดิ์ ศรีทอง
๗.๑๑ นายอภิรักษ อุนใจ
๗.๑๒ นายอดุลย ปรัชญาวุฒริ ัตน

ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
๗.๑๓ นางภัคจิรา ทองมี
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต
๗.๑๔ นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
๗.๑๕ นายจิรวัฒน วัฒนาอุดม
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
๗.๑๖ นางพบพร บํารุงจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม
๗.๑๗ นางณศมน ลี้จินดา
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
๗.๑๘ นายสุทธิวชั ร ทับเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
๗.๑๙ นางธัญมัย ปรัชญาวุฒริ ตั น
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
๗.๒๐ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
๗.๒๑ อาจารยชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๒ อาจารยทองแดง สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๓ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๔ ดร.มงคล ศัยยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๕ อาจารยสุกัญญา คงสูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๖ อาจารยวิฑูร สนธิปกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๗ อาจารยนัฐธีรนนช รอดชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๘ อาจารยปรัศนี นันยนานนท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๒๙ น.ส.วัชราภรณ แผวไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๐ นายธีรพงศ ยอดและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๑ น.ส.ปยภรณ ใจแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๒ นายนที ศิลาหมอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๓ น.ส.ชัชฎา ถีติปริวัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๔ น.ส.นันทิยา ไตรทศกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๕ นายมานะ แปนหวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๖ นายไพโรจน ไกรวิริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.๓๗ นายอนุวัฒน แหวนเพชร
นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
๗.๓๘ นายกฤษณพงศ คมขํา
ประธานสโมสรคณะครุศาสตร
๗.๓๙ นายธนวัฒน สิทธิโยธี
ประธานสโมสรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗.๔๐ น.ส.สิริรัตน รัตนสัค
ประธานสโมสรคณะวิทยาการจัดการ
๗.๔๑ นายสุรศักดิ์ วิไลเขวา
ประธานสโมสรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๗.๔๒ นายธันวิน สุขเรือง
ประธานสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๗.๔๓ ดร.ไกรวิชญ ดีเอม
๗.๔๔ น.ส.รุจนี บางศรีวงษ
๗.๔๕ นายศรันย เกตกรณ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการแปรอักษร และกิจกรรมภายในงาน และประสานงานกับสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการแปรอักษรดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๘. คณะกรรมการฝายประสานงานองคกร สมาคม มูลนิธิ
๘.๑ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน
ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค
๘.๒ นายชัยกิจ ศักดิ์บูรณาเพชร
ประธานมูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห
๘.๓ นายพิสิฏฐ สุพิชญางกูร
ประธานมูลนิธิสงเสริมเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ
๘.๔ นายนิรันดร บริบูรณศกั ดิ์
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค
๘.๕ นายสุทธิ สุทชิวรวิทย
สมาคมไหหนํา
๘.๖ นายอดิศักดิ์ ปฏิญญาวิบูล
สมาคมฮากกา
๘.๗ นายสมบูรณ เรืองเทพรัตน
สมาคมกวองสิน
๘.๘ นายสมบัติ กิตติพงษพัฒนา
สมาคมโผวเลง
๘.๙ นายศิริพงษ วงศศวิ ะวิลาศ
สโมสรโรตารี่นครสวรรค
๘.๑๐ นายประสพ สุขเสือ
สมาคมวิทยุสมัครเลนนครสวรรค
๘.๑๑ พญ.สุรางครัตน วรรธนะภูติ
ชมรมไทเกก
๘.๑๒ นายพีรพงษ นพนาคีพงษ
ชมรมวิ่งอุทยานสวรรค
๘.๑๓ นายเสริม การรพ
ผูประสานงาน
๘.๑๔ นายสุเมธ ตนาภิวัฒน
หางเพชรตนาภิวัฒน
๘.๑๕ นายสุรินทร เวียงจันทร
ชมรมนครสวรรคติดปก
๘.๑๖ นายวิญู ตันทรรศนีย
ชมรมนครสวรรคตดิ ปก
๘.๑๗ นายอัครพงษ วังไพศาล
ชมรมนครสวรรคติดปก
๘.๑๘ นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ
ชมรมนครสวรรคติดปก
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) ประสานงานองคกรตางๆ สมาคมและมูลนิธิ เพื่อมารวมงานและสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
๙. คณะกรรมการฝายสถานศึกษา
๙.๑ นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
๙.๒ ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
๙.๓ นางศิวารมย ศิริภาพ
๙.๔ นายสัญชัย พวงมาลี
๙.๕ นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน
๙.๖ ดร.จินต วิภาตะกลัศ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๑
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
รักษาราชการแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
ผูอํานวยการ สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค (กศน.จ.นว.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจาพระยา

๙.๗ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
๙.๘ ดร.สุรางค อภิรมยวิไลชัย
๙.๙ นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน
๙.๑๐ นายพันศักดิ์ ศรีทอง
๙.๑๑ น.ส.จุไรรัตน มณีรัตน
๙.๑๒ นายสมเดช ดีทรัพย
๙.๑๓ น.ส.อราม วัฒนะ
๙.๑๔ นายอภิรักษ อุนใจ
๙.๑๕ นางธรรมพร แข็งกสิการ
๙.๑๖ นางศิรินทิพย งามนิล
๙.๑๗ นายมาโนช หวงศรี
๙.๑๘ นางศิวารมย ศิริภาพ
๙.๑๙ นายประภาศ ศรีเจริญ
๙.๒๐ น.ส.อัจฉรา รุงโรจนเกษตร
๙.๒๑ นายพีระพงษ นพนาคีพงษ
๙.๒๒ นางกิตติยา วรประวัติ
๙.๒๓ นายสมชาย มานะไพศาลวรกุล
๙.๒๔ นางเนาวรัตน สิทธิ์สินธุ
๙.๒๕ นายสุรีย สถิรางกูร
๙.๒๖ ดร.สราญภัทร สถิรางกูร
๙.๒๗ ดร.ปลวัชร รุจิกาล
๙.๒๘ พ.อ.อ.อธิสันต ทับทิม
๙.๒๙ นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
๙.๓๐ นายพยุงศักดิ์ มณีทอง
๙.๓๑ นายวรพงศ แกวพรม
๙.๓๒ นางณิชนันท ฤทธิคง
๙.๓๓ นายปกรณ อาจมิตร
๙.๓๔ นายรณชัย ทัดชอมวง
๙.๓๕ น.ส.จิรภัทร ไมทองดี
๙.๓๖ นายปยฤทธิ์ จตุรทิศ
๙.๓๗ นางพัชรนันท ปานแดง
๙.๓๘ นางนงนุช สมบัติบูรณ
๙.๓๙ นางอรุณ ตราปญญา
๙.๔๐ นางเบญจา ครุธรรมานนท
๙.๔๑ นางฐกมล คลายกมล
๙.๔๒ นางไพเราะ กลิ่นสังข
๙.๔๓ นางจิตติมา บุญทรง

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนลาซานโชติรวีนครสวรรค
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเซนตโยเซฟ นครสวรรค
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนประชานุเคราะห
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุชนวัฒนา
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนยุวพัฒนนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียวิทยา
อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
รองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
รองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
ผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนัก
ผูฝกสอนกีฬามวยสากลสมัครเลน
ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๑
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

๙.๔๔ วาที่ ร.ต.อภิภู ติรยาอติพร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๙.๔๕ น.ส.นภัทร เลิศลักษณมีพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
๙.๔๖ น.ส.เบญจมาพร วงษสําราญ
เจาหนาที่ลูกเสือจังหวัดนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) ประสานงานกับสถานศึกษาตางๆ ใหมารวมกิจกรรม และรวมมือกับฝายแปรอักษรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
๑๐. คณะกรรมการฝายทองถิ่น
๑๐.๑ รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (ฝายปกครองและความมั่นคง)
๑๐.๒ นายมานิต อนรรฆมาศ
ปลัดจังหวัดนครสวรรค
๑๐.๓ นางนภาภรณ โลหะเวช
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงาน
จังหวัดนครสวรรค
๑๐.๔ นายอําเภอทุกอําเภอ
๑๐.๕ นายบัญชา พุกนวน
นายกสมาคมกํานันผูใหญ จังหวัดนครสวรรค
๑๐.๖ นางเฉลา ผกาแกว
นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดไทรใต
๑๐.๗ นายจําลอง พรมหนองโคก
นายกองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก
๑๐.๘ นายปญญา เฉลียวชาติ
นายกองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก
๑๐.๙ นายวิโรจน สัมมีสี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง
๑๐.๑๐ นายพิทักษ ตั้งแตง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแกง
๑๐.๑๑ น.ส.นุชนาฏ รักษธญ
ั การ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกลางแดด
๑๐.๑๒ นายปวน เพียรจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงเสนาท
๑๐.๑๓ นายประทีป แกวงาม
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกรียงไกร
๑๐.๑๔ นายวรพจน ทับพุม
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
๑๐.๑๕ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง, ตาคลี
๑๐.๑๖ ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง, ตาคลี
๑๐.๑๗ นายกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค
๑๐.๑๘ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค
๑๐.๑๙ ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๑๐.๒๐ ผูชวยทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) ประสานงานกับทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ใหความรวมมือและมารวมกิจกรรมตามโครงการ
“พอผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๑๑. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
๑๑.๑ นายวีระชัย สุทธพงษ
๑๑.๒ นายสาโรจน เพ็งชะอุม
๑๑.๓ นายพันศักดิ์ ศรีทอง
๑๑.๔ นายวิวรรธน แพงสุภา
๑๑.๕ นายปยชาติ อนสุวรรณ
๑๑.๖ นายจําเริญ พลอยศรี

รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรค
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพและสื่อมวลชนนครสวรรค
นายกสมาคมนักวิทยุและสื่อสารมวลชนนครสวรรค
ประธานเครือขายหนังสือพิมพภาคเหนือ

๑๑.๗ นายประสพ สุขเสือ
นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครสวรรค
๑๑.๘ นางคัลสสรณ ปานสมพงษ
ประธานชมรมวิทยุชุมชนนครสวรรค
๑๑.๙ นายประชารักษ ประทุมโทน
เทศบาลนครนครสวรรค
๑๑.๑๐ น.ส.ฉันทชนิต ถินขาว
เทศบาลนครนครสวรรค
๑๑.๑๑ น.ส.ภัททิรา แยมเผือ่ น
เทศบาลนครนครสวรรค
๑๑.๑๒ น.ส.นฤภร ศรีบรรเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๑.๑๓ นางวราภรณ อยูเอี่ยม
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักสันติราษฎร FM สวพ
๑๑.๑๔ นายสุรศักดิ์ ชาวดาน
บริษัท KCTV นครสวรรค
๑๑.๑๕ นายนภดล คชฤทธิ์
บริษัท KCTV นครสวรรค
๑๑.๑๖ นายทรงกลด สังขศิริ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค
๑๑.๑๗ นายสมนึก สรอยวิชา
ผูชวยประชาสัมพันธ จังหวัดนครสวรรค
๑๑.๑๘ น.ส.ภนิตา ชะรัตรัมย
เทศบาลนครนครสวรรค
๑๑.๑๙ นายธนันธร พันธุรอด
เทศบาลนครนครสวรรค
๑๑.๒๐ นายอภิชาติ จุมพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๑.๒๑ นายไพโรจน ไกรวิริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๑.๒๒ หัวหนากลุมงานขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดทําวิดีทัศน และนําเสนอใหผูที่มางานไดชมอยางทั่วถึง
๒) ประชาสัมพันธงานใหผูรวมงานไดทราบและเปนประโยชน
๓) พิธีกรดําเนินงานตามกําหนดการและประสานงานผูที่เกี่ยวของ
๔) ถายภาพนิ่งและภาพมุมสูง
๑๒. คณะกรรมการฝายรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร
๑๒.๑ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค
๑๒.๒ รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค
๑๒.๓ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค
๑๒.๔ ปองกันจังหวัดนครสวรรค
๑๒.๕ ผูกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค
๑๒.๖ สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๑
๑๒.๗ สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ กองกํากับการ ๔
๑๒.๘ สารวัตรสถานีรถไฟนครสวรรค กองกํากับการ ๒ กองบังคับการรถไฟ
๑๒.๙ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
๑๒.๑๐ รองผูกํากับการปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
๑๒.๑๑ รองผูกํากับการจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
๑๒.๑๒ รองผูกํากับการสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) อํานวยการและประสานการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดาน
การจราจร ทั้งกําหนดรูปแบบและจัดสถานที่จอดรถสถานที่ตางๆ ใหเหมาะสมและ
เปนระเบียบเรียบรอย

๒) จัดเตรียมแผนรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือในการเฝาระวัง
ปองกันเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได รวมทั้งดูแลความปลอดภัยใหกับบุคคลสําคัญ
๑๓. คณะกรรมการฝายพิธีการ
๑๓.๑ นางจินตนา เสรีภาพ
๑๓.๒ นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
๑๓.๓ ดร.สุรางค อภิรมยวิไลชัย
๑๓.๔ นางภรณี คําตา
๑๓.๕ นายวิทยา ธนะสูตร
๑๓.๖ นายไตรภพ บุญรอด
๑๓.๗ นายพงศเดช ยอดพยุง
๑๓.๘ นางรุงฤดี ยุทธศาสตร
๑๓.๙ นายอดุลย ปรัชญาวุฒิรัตน
๑๓.๑๐ นางภัคจิรา ทองมี

รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลปากน้ําโพใต
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑๓.๑๑ นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต
๑๓.๑๒ นายจิรวัฒน วัฒนาอุดม
๑๓.๑๓ นางพบพร บํารุงจิตร
๑๓.๑๔ นางณศมน ลี้จินดา
๑๓.๑๕ นายสุทธิวชั ร ทับเจริญ
๑๓.๑๖ นางธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน
๑๓.๑๗ น.ส.ณิชนันท ฤทธิคง
๑๓.๑๘ นายสมชาย บุตรสะ
๑๓.๑๙ นายประเดิม ศรีสมบูรณ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) มีหนาที่ดําเนินการดานพิธีการ เครื่องทองนอย ฯลฯ จัดทําคํากลาวของประธาน และผูกลาวรายงาน
๒) จัดหองนิทรรศการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมการฝายพยาบาล
๑๔.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
๑๔.๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
๑๔.๓ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๘ นครสวรรค
๑๔.๔ ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๘
๑๔.๕ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๘
๑๔.๖ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพที่ ๓
๑๔.๗ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายจิรประวัติ
๑๔.๘ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษนครสวรรค
๑๔.๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
๑๔.๑๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากน้ําโพ

๑๔.๑๑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค
๑๔.๑๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรมฉัตร
๑๔.๑๓ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรัตนเวช
๑๔.๑๔ ผูอํานวยการดองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) อํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน กํากับ ควบคุมดูแลในดานสาขาการบริการทางการแพทย
สาขาสุขภาพและจัดหนวยปฐมพยาบาล
๒) จัดหนวยรักษาพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุทางการแพทย เวชภัณฑ รถพยาบาลฉุกเฉิน
และรถเคลื่อนที่เร็วใหพรอมบริการ
๑๕. คณะกรรมการฝายขนสง
๑๕.๑ นายไกรสิน ศิลปาจารย

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รักษาราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๒ นางจิตรา หมีทอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๓ นางสุจิตรา อินดนตรี
ขนสงจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๔ นายกวี อัศวรัตน
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๕ นายวิฑรู เจริญชัยฤทธิ์
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๖ นายณรงค พนมวัน
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๗ นายธงชัย วจีสจั จะ
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๘ นายสุรจิต บัวทองศรี
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๙ นายสมชาย ยุกติรัตน
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๑๐ ประธานชมรมรถโดยสารจังหวัดนครสวรรค
๑๕.๑๑ นายนภดล สันติภาพจันทรา
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑) อํานวยการและประสานสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดยานพาหนะเพื่อสนับสนุน
๒) จัดใหมียานพาหนะรับ-สง นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ชุมชนและประชาชนที่มารวมงาน
๓) จัดเสนทางเดินรถโดยคํานึงถึงความปลอดภัยความสะดวก ความประหยัด และอื่นๆ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งรวมปฏิบัติงานงานในการจัดงานโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี
และศิลปะ” ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอเกียรติยศ ชื่อเสียง
ของจังหวัดนครสวรรค
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สวนที่ ๓ บทสรุป

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
จากการสอบถามความพึ งพอใจของผูรวมโครงการวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan
Youth Orchestra (N.Y.O.) ร ว มแสดงความอาลั ย แด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอผูทรงพระอัจฉริยภาพ ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” วันศุกรที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐
คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๔๘
หญิง
๕๒
รวม
๑๐๐

รอยละ
๔๘.๐๐
๕๒.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๕๙
๒๑ – ๓๐ ป
๒๓
๓๑ – ๔๐ ป
๑๑
๔๑ – ๕๐ ป
๗
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๑๐๐

รอยละ
๕๙.๐๐
๒๓.๐๐
๑๑.๐๐
๗.๐๐
๐
๐
๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๖๗
เจาหนาที่/บุคลากร
๑๒
ครู/อาจารย
๖
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๑๕
รวม
๑๐๐

รอยละ
๖๗.๐๐
๑๒.๐๐
๖.๐๐
๑๕.๐๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธงาน
๖๔
๓๔
๒
๐
๐
๔.๖๒
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๖๕
๓๓
๒
๐
๐
๔.๖๓
รวมงาน
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมี
๖๘
๓๑
๑
๐
๐
๔.๖๗
ความเหมาะสม
๔. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๖๕
๓๔
๑
๐
๐
๔.๖๔
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕. ระยะเวลาในการจัดงาน
๖๓
๓๕
๒
๐
๐
๔.๖๑
รวม
๔.๖๓
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๖.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ ๖๔
๓๔
๒
๐
๐
๔.๖๒
๗.ความกระตือรือรน และความเอาใจใส
๖๓
๓๕
๒
๐
๐
๔.๖๑
ในการใหบริการ
๘.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอ
๖๔
๓๔
๒
๐
๐
๔.๖๒
ภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๖๒
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในงาน
๖๘
๓๑
๑
๐
๐
๔.๖๗
เหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการ
๖๙
๓๐
๑
๐
๐
๔.๖๘
จัดงาน
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่ง
๖๙
๓๐
๑
๐
๐
๔.๖๘
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
รวม
๔.๖๘
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และ
ประกอบกิจกรรมแสดงความอาลัย
๙๕
๕
๐
๐
๐
๔.๙๕
รวมกัน
๑๓. ไดนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
๙๕
๕
๐
๐
๐
๔.๙๕
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รอยละ แปรผล

๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๘๐ มากที่สุด
๙๒.๒๐ มากที่สุด
๙๒.๖๐ มากทีส่ ุด
๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๒๐ มากที่สุด
๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๓.๔๐ มากที่สุด
๙๓.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๖๐ มากที่สุด

๙๙.๐๐ มากที่สุด

๙๙.๐๐ มากที่สุด

รายการ
๑๔. สรางแรงบันดาลใจทางดานดนตรี
แกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๑๕. เกิดกระบวนทัศนใหม เปนการนํา
องคความรูทางดนตรีมาปรับประยุกตใช
ไดจริง

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๙๓

๗

๐

๐

๐

๔.๙๓

๙๘.๖๐ มากที่สุด

๙๒

๘

๐

๐

๐

๔.๙๒

๙๘.๔๐ มากที่สุด

๔.๙๔
๔.๗๒

๙๘.๘๐ มากที่สุด
๙๔.๔๐ มากที่สดุ

รวม
รวมทั้งหมด
สรุประดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย

๑. ดานกระบวนการขั้นตอน
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานกระบวนการขั้นตอนอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๖๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ลําดับขั้นตอนใน
การจัดพิธีการมีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๔๐ รองลงมาคือ ความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๘๐ ความ
สะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๖๐ การประชาสัมพันธงาน
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐ และลําดับสุดทาย ระยะเวลาในการจัดงาน ความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๒๐
๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก กิริยามารยาทของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐ รองลงมาคือ ความ
กระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๒๐
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๖๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ความพรอมของ
สถานที่ในการจัดงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๖๐ ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๖๐ รองลงมาคือ มีอุปกรณเครื่องมือ
สนับสนุนในงานเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๔๐

๔. ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๘๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี และประกอบกิจกรรมแสดงความอาลัยรวมกัน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๙.๐๐
ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๙.๐๐ รองลงมาคือ สรางแรงบันดาลใจทางดานดนตรี แกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๖๐ และลําดับสุดทาย เกิดกระบวน
ทัศนใหม เปนการนําองคความรูทางดนตรีมาปรับประยุกตใชไดจริง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ
๙๘.๔๐
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
- เปน การเขา รว มกิจ กรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีห ลายภาคสว นเขารว มกิจ กรรม อาทิ
โรงเรียนสถานศึกษา หางราน หนวยงานทั้ งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ชุมชนตางๆ เขารวมโครงการเปนจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน
- ในด า นการจั ด กํ า หนดการและพิ ธี ก าร ในส ว นของวงดุ ริ ย างค เ ยาวชนนครสวรรค
Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) มีการปรับนักรอง-นักแสดง เพื่อขับรองบทเพลง
พระราชนิพนธตามความเหมาะสม ของชวงพิธีการ ทั้งนี้ เพื่อไมใหกระทบดานกําหนดการ และ
สวนงานอื่นๆ
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๒
คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๐ ความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
โดยเทศบาลนครนครสวรรค รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนวยงาน สถานศึกษาตางๆ ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มอบใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดวงดุริยางคเยาวชน
นครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค เขารวมบรรเลง
แสดงในงาน เพื่ อสืบ สานพระราชปณิ ธ านเจริญ รอยตามพระยุ ค ลบาทในพระอั จฉริย ะภาพทางดา นดนตรี
และศิ ลปะ โดยอั ญ เชิญ บทเพลงพระราชนิ พ นธ อัน ทรงคุณ คา และเป นแนวทางในการสรางแรงบั น ดาลใจ
ทางด า นดนตรี แ ก เยาวชนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไปทุ ก ภาคส ว น ได เ ห็ น อี ก หนึ่ ง
ในพระอัจฉริยภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัค รศิล ปนที่เปยมดวยพระปรีช าสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ พ ระองค ท า นได ท รงพระราชนิ พ นธ ไ ว ม ากมาย ซึ่ ง เชิ ญ นั ก ร อ ง
นั ก ดนตรี ศิ ล ป น รั บ เชิ ญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเข า ร ว มขั บ ร อ งหลายท า น อาทิ อาจารย เ มธวั ช ร ทรั พ ย แ สนยากร
คุ ณ โจนั ส แอนเดอรสั น คุ ณ อั ม พร แหวนเพชร คุ ณ เพชรภรณ ศรีรั ต นกุ ล และคุ ณ ธนวรรณ เถาวมู ล
รว มขับ รองบทเพลงพระราชนิพ นธ นํ ารอ งเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี และร ว มร อ งเพลงพลั งพ อ อยู ในใจ
ไทยนิรันดร ซึ่งประพั นธเนื้อรองโดย นายศักดิ์สิริ มี สมสืบ ประพันธทํานองโดย รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ
แสงทอง เรียบเรียงดนตรีโดย พันโทประทีป สุพรรณโรจน วาดภาพประกอบเพลงโดย อาจารยเสนีย แชมเดช
ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล า ว ในนามวงดุ ริ ย างค เ ยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
ได เข า รว มฝ ก อบรมและซอ มใหญ เพื่ อ ทดสอบระบบไฟฟ า แสง สี เสี ย ง ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๕ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝ กอบรมและซอ มใหญ เพื่ อบรรเลงประกอบพิ ธี ในวัน ศุก รที่ ๑๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค
จากการเขารว มจัดงานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอ ผูทรงพระอัจ ฉริยภาพดานกีฬ า ดนตรี
และศิ ล ปะ” ได มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโดยใช เครื่ อ งมื อ ในแบบต า งๆ อาทิ แบบสอบถามหรื อ
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ คิ ด เป น ร อ ยละ การสั ง เกตการณ หรื อ การสอบถามความพึ งพอใจ เป น ต น
โดยสรุปความพึ งพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจ กรรม สามารถอธิบ ายไดในลักษณะบรรยายสรุป ภาพรวม
ของโครงการ/กิจ กรรมดังนี้ มีนักเรียน-นักศึกษา คณะครู-อาจารย และเจาหนาที่บุคลากรของวงดุริย างค
เยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ผูเขารวมแสดงรวมทั้งสิ้น จํานวน ๕๐๐ คน
ซึ่งไดทําการสุมสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมงานที่มีผลตอการดําเนินงานของวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค
Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ตามความเหมาะสมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๐๐ คน เป น ชายรอ ยละ
๔๘.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๕๒.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวม คิดเปน
รอยละ ๙๔.๔๐ อยูในระดับมากที่สุด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย
๑. เปนการเขารวมกิจกรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีหลายภาคสวนเขารวมกิจกรรม อาทิ โรงเรียน
สถานศึกษา หางราน หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ชุมชนตางๆ เขารวมโครงการ
เปนจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน

๒. ในดานการจัดกําหนดการและพิธีการ ในสวนของวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan
Youth Orchestra (N.Y.O.) มีการปรับนักรอง-นักแสดง เพื่อขับรองบทเพลงพระราชนิพนธตามความเหมาะสม
ของชวงพิธีการ ทั้งนี้ เพื่อไมใหกระทบดานกําหนดการ และสวนงานอื่นๆ
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งานรวมพลังชาวจั งหวัด นครสวรรค “พ อผูท รงพระอั จ ฉริย ภาพดา นกีฬ า ดนตรี และศิ ลปะ” เมื่ อ
วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมแสดงดนตรีของวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra
(N.Y.O.) จํานวน ๙๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรมที่มีตอการดําเนินงานของวงดุริยางคเยาวชน
นครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค “พอผูทรงพระอัจฉริยภาพ ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผตู อบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปน
จริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
๕

ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธงาน
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมีความเหมาะสม
๔. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕. ระยะเวลาในการจัดงาน
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๖.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗.ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

๘.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในงานเหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการ
จัดงาน
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และประกอบกิจกรรมแสดงความ
อาลัยรวมกัน
๑๓. ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๔. สรางแรงบันดาลใจทางดานดนตรี แกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๑๕. เกิดกระบวนทัศนใหม เปนการนําองคความรูทางดนตรีมาปรับ
ประยุกตใชไดจริง
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๖๕

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักเรียน และอาจารยผูควบคุม
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
ดวยเทศบาลนครนครสวรรค รวมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคเอกชน สื่ อ มวลชน สมาคม ชมรม และภาคประชาชน
จังหวัดนครสวรรค กําหนดจัดโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจ ฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันศุกรที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อถวายอาลัย และรวมนอมรําลึกใน
พระมหากรุณ าธิคุณ ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมี ตอปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
ภายในงานกํ า หนดให มี ก ารแสดงของวงดุ ริ ย างค เยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra
(N.Y.O.) เข า รว มในพิ ธี ดั งกล า ว ซึ่ง มี นั ก เรีย น-นั ก ศึ ก ษา และอาจารย ผูค วบคุ ม ที่ อ ยูในความดู แ ลของท า น
เขารวมวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรคในครั้งนี้ดวย
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ ฯ ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะ
และวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค หนว ยงานที่รับ ผิดชอบดานวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค
ใคร ข อความอนุ เคราะห นั ก เรี ย น และอาจารย ผู ค วบคุ ม ในสั ง กั ด ของท า น พร อ มเครื่ อ งดนตรี บ างส ว น
เข า ร ว มซ อ มดนตรี ใ นวั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๙ และแสดงในโครงการ “พ อ ผู ท รงพระอั จ ฉริ ย ภาพ
ด า นกี ฬ า ดนตรี และศิ ล ปะ” ในวั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๙ อนึ่ ง ได ม อบหมายให อ าจารย ว ศิ น ล่ํ า สั น
หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๓๓๓ เปนผูประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร.โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๖๖

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักเรียน และอาจารยผูควบคุมการรองประสานเสียง
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรค
ดวยเทศบาลนครนครสวรรค รวมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคเอกชน สื่ อ มวลชน สมาคม ชมรม และภาคประชาชน
จังหวัดนครสวรรค กําหนดจัดโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจ ฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันศุกรที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อถวายอาลัย และรวมนอมรําลึกใน
พระมหากรุณ าธิคุณ ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมี ตอปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
ภายในงานกําหนดให มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพ นธจ ากวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan
Youth Orchestra (N.Y.O.) เขารวมในพิธีตามความละเอียดทราบแลวนั้น
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ ฯ ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะ
และวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค หนว ยงานที่รับ ผิดชอบดานวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค
ใคร ข อความอนุ เคราะห นั ก เรี ย น จํ า นวน ๔๐ คน และอาจารย ก ฤษณา พุ ท ธชาติ อาจารย ผู ค วบคุ ม
ในสั ง กั ด ของท า น เข า ร ว มซ อ มร อ งประสานเสี ย ง ในวั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๙ และแสดงในโครงการ
“พ อ ผูท รงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนึ่งไดม อบหมายให
อาจารยวศิน ล่ําสัน หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๓๓๓ เปนผูประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร.โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๗๘

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหบุคลากร
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ดวยเทศบาลนครนครสวรรค รวมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคเอกชน สื่ อ มวลชน สมาคม ชมรม และภาคประชาชน
จังหวัดนครสวรรค กําหนดจัดโครงการ “พอ ผูทรงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันศุกรที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อถวายอาลัย และรวมนอมรําลึกในพระ
มหากรุณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี ต อ ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
ภายในงานกําหนดให มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพ นธจ ากวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan
Youth Orchestra (N.Y.O.) เขารวมในพิธีตามความละเอียดทราบแลวนั้น
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ ฯ ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะ
และวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค หนว ยงานที่รับ ผิดชอบดานวงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค
เล็ ง เห็ น ว า หน ว ยงานของท า นมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถด า นดนตรี ส ากล จึ ง ใคร ข อความอนุ เคราะห
อาจ ารย สุ ชาติ สิ ม มี เข าร ว มซ อ มดนตรี ใ นวั น ที่ ๑ ๕ ธั น วาคม ๒ ๕ ๕ ๙ และแสดงใน โครงการ
“พ อ ผูท รงพระอัจฉริยภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนึ่งไดม อบหมายให
อาจารยวศิน ล่ําสัน หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๓๓๓ เปนผูประสานงานในรายละเอียดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร.โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

เพลง “พลังพออยูในใจไทยนิรันดร”
คํารอง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ทํานอง : สุชาติ แสงทอง
เรียบเรียงดนตรี : พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน
ขับรอง : จันจิรา แสงทอง
บรรเลง : วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra N.Y.O.

สิบสาม ตุลาคม เมื่อลมหวน
เจาพระยา รัญจวน คลื่นครวญขรม
ความหวังดับ วูบไป ในสายลม
เสียงระงม ร่ําไห ใจราวราน
เมฆลอยควางกลางเปลวแดดที่แผดเผา ระบายเงา ลบสิ้นคํา อธิษฐาน
ศิริราช ราษฏรระทม ตรมดวงมาน
รัตติกาล ดาวหมนหมอง นองน้ําตา
สูอรุณ ยังทวี ทุกขเทวษ
หมอกธุมเกตุ หมนมัว ทั่วเวหา
เคลื่อนคลุม มานสลัว ทั่วนครา
ประหนึ่งกาล เวลา ถูกจองจํา
*แผนดินไทย สะทก อกสะทาน
คลื่นสะเทือน สายธาร ดั่งครวญคร่ํา
ร่ําอาลัย พระองค ผูทรงธรรม
โลกกลายเปน สีดํา ทั่วแผนดิน
แตพลัง ยิ่งใหญ ในพระองค
ยังดํารง อยูใน ฤทัยถวิล
ภูมิพล คือพลัง แหงแผนดิน
ชุบชีวิน ปลอบชีวา ประชาไทย
ดวงตะวัน สองแสง จากแดนสรวง
คือพลัง พอหลวง โชติชวงไสว
วิญญาณพอ สถิตยัง สวรรคาลัย
พลังพออยู ในใจไทยนิรนั ดร
**คือพลังแหงแผนดินฤดีไทย
ไทยของเรากาวไกลไปดวยกัน

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

