
 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 

ที่   259 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมกำรเอำมื้อสำมัคคี “ไผ่ทอง โคกหนองนำ” 

---------------------------------------- 
ด้วยงำน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (ท้องถิ่น อัตลักษณ์ชาติ โครงการ 

พระราชด าริ) ไผ่ทอง โคกหนองนำ กลุ่มบริหำรทั่วไป จะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนฐำนกำรเรียนรู้ โคก หนองนำ 
โมเดล ด้วยกิจกรรมกำรเอำมื้อสำมัคคี เรียนรู้กับแปลง ร่วมแรงสำมัคคสีร้ำงวิถี โคก หนอง นำ ในพ้ืนที่ด้ำนหลัง
โรงเรียน เพื่อเป็นกำรจัดกำรพ้ืนที่ซึ่งเหมำะกับพ้ืนที่กำรเกษตร เป็นกำรผสมผสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ำกับภูมิ
ปัญญำพ้ืนบ้ำนทีมี่อยู่อย่ำงสอดคล้องกับธรรมชำติ และจะด ำเนินกำรเอำมื้อสำมัคคีในวันเสำร์ที่ 29-วันอำทิตย์ที่ 
30  สิงหำคม 2563 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ พิจำรณำ สั่งกำร นิเทศ ก ำกับติดตำม 
กำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

1.1 นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
1.3 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
1.4 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 
1.5 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
1.6 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร  
1.7 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร  
1.8 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.9 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กิจกรรม  
ด ำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1 นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว   ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
2.3 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำร 
2.4 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมกำร 
2.5 นำงสำวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  กรรมกำร 
2.6 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร    

/2.7 นำยธีระวัฒน์….. 
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2.7 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.8 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ  
ชุดรับแขก เก้ำอ้ี ป้ำยไวนิล ในพิธีเปิด จัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และดูแลประสำนงำนประจ ำ
ฐำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม ฯลฯ สถำนที่พักแรม ที่พักส ำหรับวิทยำกร พร้อมประดับตกแต่งสถำนที่ให้
เรียบร้อยสวยงำม ประกอบด้วย  

3.1 นำยนิรุตต์  มูลสี   ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 

  3.3 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
3.4 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมกำร 
3.5 นำงสำวชลลดำ จนัทะอักษร  กรรมกำร 
3.6 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 
3.7 นำยนะรงค์  ทองน้อย  กรรมกำร 
3.8 นำยณัฐพงษ์  พวงสันเทียะ  กรรมกำร 
3.9 นำยวิชัย  ศรีชัยโย   กรรมกำร 
3.10 นำยรัฐพงษ์  มูลทำดี   กรรมกำร 
3.11 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.12 นำงสำวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำร หนังสือเชิญ และเรียนเชิญประธำน แขกผู้มี 
เกียรติ กรรมกำรสถำนศึกษำหรืออ่ืนๆ ร่วมงำนกิจกรรม ประกอบด้วย  
  4.1 นำงโรจณำ  มำคำน   ประธำนกรรมกำร 
  4.2 นำงสมพิษ  สุทธะ   กรรมกำร 

4.3 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
4.4 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล   กรรมกำร 
4.5 นำงอนัญญำ  จันทรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้ำที่รับลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย 

 5.1 นำงมณี  ด้วงนิล   ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์  กรรมกำร 
5.3 นำงสำวภำวิไล ไชยโย   กรรมกำร 
5.4 นำงสำวชลลดำ        จันทะอักษร  กรรมกำร 
5.5 นำงสำวจุฑำมำศ       อ่อนตำ   กรรมกำร 

/5.6 นำงสำวอสมำภรณ์  .....    
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5.6 นำงสำวอสมำภรณ์     มั่นพุฒ   กรรมกำร 
5.7 นำงสำวธันพิชชำ สุขสันต์   กรรมกำร 
5.8 นำงวีรนุช  ทองน้อย  กรรมกำร 
5.9 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ มีหน้ำที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมและดูแล 
อำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม น้ ำดื่มสมุนไพร ชำ กำแฟ ส ำหรับสมำชิกและแขกที่เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

6.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   ประธำนกรรมกำร  
6.2 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   กรรมกำร 
6.3 นำงเริงฤดี  โสภำไชย  กรรมกำร 
6.4 นำงอรสำ  เสำโกมุท  กรรมกำร 
6.5 นำงสำวภัทรำนิษฐ์   จันทร์ดี   กรรมกำร 
6.6 นำงสำวศิริพร   สำรมะโน  กรรมกำร 
6.7 นำงสำวศศิธร สุนทรรักษ์  กรรมกำร 
6.8 นำงสำวธนำภำ บุญพ่ึง   กรรมกำร 
6.9 นำงสำวเข็มอักษร วังคีร ี   กรรมกำร 
6.10 นำงสำวสังวำล เนียมทอง  กรรมกำร 
6.11 นำงบังอร  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
6.12 นำงสำวยุพำ พิมพ์สำลี  กรรมกำร 
6.13 นำงชม  ศรีวิชัย   กรรมกำร 
6.14 นำยมำนัส  มำชัน   กรรมกำร 
6.15 นำงบำนเย็น จ ำปำเทศ  กรรมกำร 
6.16 นำงจ ำนอง  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
6.17 นำงสำวศิริวรรณ หอมแดง  กรรมกำร 
6.18 นำยสุวรรณ  ชำยำ   กรรมกำร 
6.19 นำงสุกัญญำ ตันติวโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.20 นำงอรธีรำ  บุญช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6.21 นำยอนุรักษ์ เพชรไทย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง  มีหน้ำที่ จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุมดูแลเครื่องเสียง  
แสงสว่ำง สื่ออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม  ต่ำง ๆ ตำมล ำดับขั้นตอน ให้เกิดควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

7.1 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 
7.3 นำยชินกร  โสมภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6/8. คณะกรรมกำรฝ่ำย …. 
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8. คณะกรรมการฝ่าย บันทึกภาพ มีหน้ำที่ บันทึกภำพ ภำพนิ่ง ภำพมุมสูง ภำพเคลื่อนไหวในกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ตำมล ำดับขั้นตอน จัดกรุ๊ปภำพเพ่ือน ำเสนอ ให้เกิดควำมเรียบร้อยสวยงำม  ประกอบด้วย 

8.1 นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
8.3 นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำร 
8.4 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรด าเนินรายการ มีหน้ำที่ เป็นพิธีกร และด ำเนินกำรในพิธีเปิด จัดท ำค ำ
กล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวเปิด ในกำรจัดกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคี ตำมก ำหนดกำร ประกอบด้วย 

9.1 นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน   ประธำนกรรมกำร 
  9.2 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมกำร   
  9.3 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธุ์  กรรมกำร 

9.4 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. คณะกรรมการฝ่าย วงดนตรี วงโยธวาทิต มีหน้ำที่ บรรเลงเพลงในพิธีเปิด และบรรเลงเพลง 

เพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงพระรำชนิพนธ์และเพลงต่ำงๆ ประกอบในกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคี ประกอบด้วย 
 10.1 นำยชินกร  โสมภำ   ประธำนกรรมกำร 
 10.2 นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 

10.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
11. คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแลจัดระบบ ระเบียบผู้ร่วมงานให้เรียบร้อย มีหน้ำที่  

ควบคุม ดูแล จัดระเบียบ ส ำหรับผู้ทีม่ำร่วมงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 
  11.1 นำงสำววิรัตน์   ค ำเขียน   ประธำนกรรมกำร 
  11.2 นำยณัฎฐ์นันท์ ทำชำติ   กรรมกำร 

11.3 นำยนิกร    หล้ำน้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองและพยาบาล มีหน้ำที่คัดกรอง วัดไข้ ผู้มำร่วมงำน เตรียมยำสำมัญ

ประจ ำบ้ำนและดูแลควำมเจ็บป่วยแขกที่มำร่วมงำนตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย 
12.1 นำยทรงศักดิ์ ศรีภักดี   ประธำนกรรมกำร 
12.2 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  กรรมกำร 
12.3 นำยสมนึก  บุญนำค   กรรมกำร 
12.4 นำยวิชัย  ศรีชัยโย   กรรมกำร 
12.5 นำยรัฐพงษ์  มูลทำดี   กรรมกำร 
12.6 นำงพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/13. คณะกรรมกำร…. 
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13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ ออกแบบ แบบประเมิน ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
ต่ำงๆ รวบรวม คะแนน แสดงตำรำงคะแนน สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

13.1 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ  ประธำนกรรมกำร 
13.2 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว  กรรมกำร 
13.3 นำยบัณฑิต    พวงดอกไม้ กรรมกำร 
13.4 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรจัด 
กิจกรรมเอำมื้อสำมัคคี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 
 

      สั่ง ณ วันที่   20   สิงหำคม  พ.ศ. 2563 
 

( ลงชื่อ )   
     ( นำยพัชริน  ภูช่ัย ) 

                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  
 
 


