
 

ค ำส่ังโรงเรียนหนองไผ่ 

ท่ี  ๒๐๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “สำยใยรัก” ครอบครัวไผ่ทอง 

............................................................................................. 
   

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อแสดงควำมยินดีให้กับรองผู้อ ำนวยกำรและครู           

ในโอกำสท่ีย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรแห่งใหม่  ในวันศุกร์ท่ี  ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพรำวภัสสร   

 โรงเรียนหนองไผ่      

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่ง 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๒๔  ธันวำคม  

พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำปฏิบัติหน้ำท่ี  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 

๑.๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร 

๑.๓ นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร    

๑.๔ นำยพรศักดิ ์ ศรีพุ่ม   กรรมกำร 

๑.๕ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 

๑.๖ นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 

๑.๗ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 

๑.๘ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 

๑.๙ นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 

๑.๑๐ นำยสมปอง ตำลเพชร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรูปแบบกำรจัดงำนตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำนและแก้ไขปัญหำ 

อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

    ๒.๑ นำยสมปอง  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 

   ๒.๒ นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 

      /๒.๓ นำยชนินทร์....  



 

-๒- 

๒.๓ นำยชนินทร์  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 

    ๒.๔ นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำร 

 ๒.๕ นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 

 ๒.๖ นำยนะรงค์  ทองน้อย  กรรมกำร 

 ๒.๗ นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 

 ๒.๘ นำงรัชนีกร   ตำลเพชร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรจัดงำนและประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

    ๓.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 

 ๓.๒ นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม  กรรมกำร 

    ๓.๓ นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว   กรรมกำร    

    ๓.๔ นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำร 

 ๓.๕ นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  กรรมกำร 

    ๓.๖ นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 

   ๓.๗ นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 

 ๓.๘ นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 

    ๓.๙ นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  จัดท ำฉำก จัดดอกไม้ประดับเวที  จัดโต๊ะวำงของขวญั ตกแต่งเวที จัดเตรียมเตนท์ประกอบอำหำร  

ท ำควำมสะอำดหอประชุมพรำวภัสสร  

๔. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง 

   ๔.๑ นำยอนุรักษ ์ เพชรไทย  ประธำนกรรมกำร 

   ๔.๒ นำยชินกร  โสมภำ   กรรมกำร 

   ๔.๓ นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำร 

   ๔.๔ นำยชวุฒิ  มำกมิ่ง   กรรมกำร 

 ๔.๕ นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 

   ๔.๖ นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำร 

   ๔.๗ นำยพชร  ษรจันทร์  กรรมกำร 

   ๔.๘ นำยธีระวฒัน ์ พันธุ์แสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

/มีหน้ำท่ี.... 



 

-๓- 

มีหน้ำท่ี  จัดเครื่องเสียง ดนตรี-คำรำโอเกะ ในงำนบริเวณห้องประชุมพรำวภัสสร 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

   ๕.๑ นำยสมปอง  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 

   ๕.๒ นำงอรวรรณ อำนพรหม  กรรมกำร   

๕.๓ นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 

๕.๔ นำยบัณฑิต  พวงดอกไม ้  กรรมกำร 

   ๕.๕  นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 

 ๕.๖ นำยนะรงค์  ทองน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำท่ี  ติดต่อประสำนงำนกับร้ำนอำหำรและก ำหนดรำยกำรอำหำร ดูแลกำรบริกำรอำหำรให้เป็นไป 

ตำมรำยกำรท่ีก ำหนด  

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

   ๖.๑ นำงโรจณำ  มำคำน   ประธำนกรรมกำร 

   ๖.๒ นำงอนัญญำ  จันทรัตน์  กรรมกำร 

๖.๓ นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย   กรรมกำร 

๖.๔ นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธ ิ   กรรมกำร 

๖.๕ นำงสำวออมทิพย์   ภัสรำงกูร  กรรมกำร 

๖.๖ นำงอรธีรำ  บุญช่วย   กรรมกำร 

   ๖.๗ นำงสำวปวีณำ มณฑำทิพย์  กรรมกำร 

   ๖.๘ นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ   กรรมกำร 

 ๖.๙ นำงสมพิษ  สุทธะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มีหน้ำท่ี  จัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ต้อนรับ ลงทะเบียนของท่ีระลึก ประสำนกับฝ่ำยพิธีกรเพื่อมอบ

ของท่ีระลึก  

๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

   ๗.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 

   ๗.๒ นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 

 ๗.๓ นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร     

 ๗.๔ นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 

 ๗.๕ นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำท่ี .... 



 

-๔- 

มีหน้ำท่ี  บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดงำน  

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

    ๘.๑ นำยพรศักดิ ์ ศรีพุ่ม   ประธำนกรรมกำร 

    ๘.๒ นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำร 

    ๘.๓ นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธุ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  จัดท ำก ำหนดกำร เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

     ๙.๑ นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 

     ๙.๒ นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 

     ๙.๓ นำงสำวจิตรวดี  ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำท่ี  ประเมินผลตลอดกำรจัดงำน 
  

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัดและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภำพ 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๙  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      

ลงช่ือ 

           ( นำยพัชริน  ภู่ชัย ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 

    

 

  

 
 

 


