
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี 276/๒๕๖3 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีเปิดประชุมสภำนักเรียนและ 
กระท ำพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

................................................................. 
    ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ก ำหนดจัดพิธีเปิดประชุม
สภำนักเรียนและกำรกระท ำพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนของสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563                    
ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.๐๐-๑๕.3๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ เพื่อให้ผู้ท่ี
ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ได้มีโอกำสถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อ            
พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พร้อมท้ังรับฟังโอวำทจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไ ผ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนให้คณะกรรมกำร              
สภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ได้แถลงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้กับสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน
ได้รับทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นทำงกำร 
 

    เพื่อให้กิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นกำรส่งเสริมกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับหลักกำรของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 และควำมในข้อ 24 แห่งระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่ำด้วยกำรบริหำร              
สภำนักเรียน พ.ศ.2563 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร                  
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1.1 นำยพัชริน ภู่ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยจตุรงค์ ว่องไวพำณิชย์ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.4 นำยพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำงปรำรถนำ แจ่มอ่วม ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำงสำวมัลลิกำ  ม่วงเล็ก ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำยสมปอง ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำงโรจณำ มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.12 นำยยุทธนำ นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.13 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ... 
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      มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทรัพยำกรตำมควำมเหมำะสมและแก้ไขปัญหำ
        อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม 
๒. คณะกรรมกำรประสำนงำนประกอบด้วย 

2.1 นำยยุทธนำ นำอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
2.4 นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
2.5 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
2.6 นำงอนัญญำ จันทรัตน์ ครุ โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
2.7 นำยณรงค์ชัย สีสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่  ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่เลือกต้ัง ประกอบด้วย 

3.1 นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยนิรุตต์ มูลสี ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
3.4 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
3.5 นำงอนัญญำ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
3.6 นำยณรงค์ชัย สีสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
3.7 นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
3.8 ลูกจ้ำงและนักกำรภำรโรงทุกคน กรรมกำร 
3.9 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร      

    มีหน้ำที่  จัดเตรียมและตกแต่งสถำนท่ี โต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก โต๊ะหน้ำขำวและเก้ำอี้ ประกอบกำรจัดกิจกรรม 
      ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ ให้เรียบร้อยและสวยงำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม  

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
4.1 นำยนิกร หล้ำน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำยชัยชนะ ทองมำ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
4.4 นำยกิตติชัย ทองมำ เจ้ำหน้ำท่ีห้องคอมฯ กรรมกำร 
4.5 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
4.6 นำยสรสิช ขันตรีมิตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่  ออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมส ำหรับงำนน ำเสนอด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
       ควบคุมดูแลเครื่องเสียง แสงสว่ำง ส่ืออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม บันทึกภำพและวิดีทัศน์ 
       กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมล ำดับข้ันตอนให้เกิดควำมเรียบร้อย 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 

5.1 นำยไพรัช ปัดชำเขียว ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 

 /5.3 นำยมำนะ... 
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5.3 นำยมำนะ บุญเกิด ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
5.4 นำยเฉลิมชัย พันแนบ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่  เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรตำมก ำหนดกำร 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร ประกอบด้วย 

6.1 นำงญำตำ  ศรีโคตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำงอนัญญำ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
6.4 นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
6.5 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
6.6 นำยณรงค์ชัย สีสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. แบบบันทึกทะเบียนประวัติสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
2. แบบลงทะเบียน/รำยงำนตัวเข้ำร่วมประชุม 
3. ระเบียบวำระกำรประชุมสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ครั้งท่ี 1/2563 
4. ค ำถวำยสัตย์ปฏิญำณตนของสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน (จัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย) 
5. ค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวเปิดประชุมสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
6. บันทึกข้อควำมขออนุญำตจัดกิจกรรมและค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
7. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย 
7.1 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำงอนัญญำ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
7.4 นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
7.5 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
7.6 นำยณรงค์ชัย สีสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่   
1. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. รับลงทะเบียนรำยงำนตัวสมำชิกสภำผู้แทนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 เวลำ 12.30-13.00 น. 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรพุฒนภำ 
3. ประสำนงำนและควบคุมดูแลนักเรียนเกี่ยวกับกำรท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
8.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำงอนัญญำ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
8.4 นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำร 
8.5 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำท่ีจัดท ำแบบสอบถำม... 
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     มีหน้ำที่  จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกิจกรรมจ ำนวน 80 ชุด เพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจ 
 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชำทรำบต่อไป 

ให้ ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและ 
เกิดประโยชน์กับทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด 

ส่ัง ณ วันท่ี  31  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงช่ือ 
(นำยพัชริน  ภู่ชัย) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


