
คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่289/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
………………………………………………. 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการ
สร้างเครือข่ายศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อำเภอหนองไผ่ ปีงบประมาณ 2563          
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ดังรายละเอียดตามโครงการ          
ทีไ่ด้แนบเรียนประสานมายังโรงเรียนแล้วนั้น ทั้งนี้โรงเรียนหนองไผ่ จะจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวัยรุ่นและเยาวชน 
เป็นแกนนำในการดำเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 9,10 และ 11 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนหนองไผ่  

1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1  นายพัชริน  ภู่ชัย  ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองประธานกรรมการ 
1.3  นายจตุรงค ์ ว่องไวพาณิชย์ กรรมการ 
1.4  นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการ 
1.5  นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
1.6  นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
1.7  นางวนิดา สารสิทธิ์  กรรมการ 
1.8  นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก กรรมการ 
1.9  นางปรารถนา แจ่มอ่วม กรรมการ 
1.10 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม กรรมการ 
1.11 นายยุทธนา  นาอุดม กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นายไพรัช    ปัดชาเขียว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำและให้การสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนหนองไผ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
2.1  นายยุทธนา  นาอุดม ประธานกรรมการ 
2.2  นายไพรัช  ปัดชาเขียว รองประธานกรรมการ 
2.3  นายมานะ บุญเกิด กรรมการ 
2.4  นายชวุฒ ิ มากมิ่ง กรรมการ 
2.5  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กรรมการ 
2.6  นายสุวรรณ กันแพงศรี กรรมการ 



 2.7  นายณรงค์ชัย สีสุข   กรรมการ 
 2.8  นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่วางแผนและดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   
 
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   

3.1  นายไพรัช  ปัดชาเขียว  ประธานกรรมการ 
 3.2  นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง   รองประธานกรรมการ 

3.3  นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการ 
3.4  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา   กรรมการ 
3.5  นางสาวกมลวรรณ   อิงขนร   กรรมการ 
3.6  นางสาวสุวรรณ ี ภู่ชัย   กรรมการ  
3.7  นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
- กิจกรรมอบรมให้กับนักเรยีนวัยรุ่นและเยาวชน  
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  
- กิจกรรม Cover dance   

 
4. คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  
 4.1  นายยุทธนา  นาอุดม   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางกรรณิการ์ หัสนัย   รองประธานกรรมการ 
 4.3  นางสาวชาริณา  ศรีเหรา   กรรมการ 
 4.4  นางศุภรา  จันทสิงห์  กรรมการ 
 4.5  นางสาววิรัตน ์ คำเขียน   กรรมการ 

4.6  นางสาวสุวรรณ ี ภู่ชัย   กรรมการ 
4.7  นายสุนัย     กรรมการ 
4.8  คุณสุมาลี  พูลเขตกิจ  กรรมการ 
4.9  นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดำเนินการการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย – หญิง  
ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นตัวแทนของโรงเรียนหนองไผ่ไปแข่งขันระดับจังหวัด 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการประกวด Cover dance  
 5.1  นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวกมลวรรณ อิงขนร   รองประธานกรรมการ 
 5.3  นางกุมารี  ทับทิมหล้า  กรรมการ 
 5.4  นางสุกัญญา  ตันติวโรดม  กรรมการ 
 5.5  นางสุมิตตา  ชนะพันธ์  กรรมการ 
 5.6  นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูล  กรรมการ 
 5.7  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า   กรรมการ 
 5.8  นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง   กรรมการ 



 5.9  นายสุนัย     กรรมการ 
 5.10 คุณสุมาลี  พูลเขตกิจ  กรรมการ 
 5.11  นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการการตัดสินการประกวด Cover dance ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นตัวแทน     
ของโรงเรียนไปแข่งขันระดับจังหวัด 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ   

6.1  นายนิกร  หล้าน้อย     ประธานกรรมการ 
 6.2  นายราชัย  แก้วยศ   รองประธานกรรมการ   
 6.3  นายชัยชนะ  ทองมา   กรรมการ  
          6.4  นายสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมการและเลขานุการ  

6.5  นายกิตติชัย  ทองมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ - บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม  
  - จัดทำภาพพ้ืนหลังอบรม 
  - ดูแลเครื่องเสียง อุปกรณ์การใช้งานตลอดกิจกรรม 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 7.1  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา  ประธานกรรมการ 
 7.2  นายสุวรรณ  กันแพงศรี  รองประธานกรรมการ 
 7.3  นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมการ 
 7.4  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   

7.5  นายนิรุตต์  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
7.6  นายไพรัช  ปัดชาเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ทำความสะอาดหอประชุมสมานฉันท์ จัดที่นั่งให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้าร่วมอบรม  
  
8. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
 8.1  นายณรงค์ชัย สีสุข   ประธานกรรมการ 
 8.2  นายเฉลิมชัย พันแนบ   รองประธานกรรมการ 
 8.3  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมการ 
 8.4  นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์  กรรมการ 
 8.5  นายวชรวชิญ์ ด้วงทา   กรรมการ 
 8.6  นายชินกร  โสมภา   กรรมการและเลขานุการ 
 8.7  นายนะรงค์  ทองน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ควบคุมดูและนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 9.1  นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง   ประธานกรรมการ 
 9.2  นายมานะ  บุญเกิด   รองประธานกรรมการ 
 9.3  นายไพรัช  ปัดชาเขียว  กรรมการ 
 9.4  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา   กรรมการและเลขานุการ 



 9.5  นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำกำหนดการ คำกล่าวเปิด คำกล่าวรายงาน ดำเนินการตามกำหนดการทุกขั้นตอน 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 10.1  นายมานะ  บุญเกิด   ประธานกรรมการ 
 10.2  นางอรธีรา  บุญช่วย   รองประธานกรรมการ 
 10.3  นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมการ 
 10.4  นางสาวอสมาภรณ์ มัน่พุฒ   กรรมการ 
 10.5  นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการและเลขานุการ 
 10.6  นางสาวชลลดา จันทอักษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และน้ำด่ืม ให้กับคณะครูและผู้เข้าร่วมอบรม 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 11.1  นายไพรัช  ปัดชาเขียว  ประธานกรรมการ 
 11.2  นายณรงค์ชัย สีสุข   รองประธานกรรมการ 
 11.3  นายสุวรรณ กันแพงศรี  กรรมการ 
 11.4  นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง   กรรมการ 
 11.5  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา   กรรมการ 
 11.6  นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
 11.7  นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลเป็นเล่มเพ่ือรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
12. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 12.1  นางอรสา  เสาโกมุท  ประธานกรรมการ 
 12.2  นางสาวภาวิไล ไชยโย   รองประธานกรรมการ 
 12.3  นางสาวชลลดา จันทอักษร  กรรมการ 
 12.4  นางสาวนุชนาฎ พันแนบ   กรรมการ 
 12.5  นายมานะ  บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
 12.6  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
 
13. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
 13.1  นายสรสิช    ขันตรีมิตร  ประธานกรรมการ 
 13.2  นางสาวกรรณิการ์   เหลืองชัยพัฒนา รองประธานกรรมการ 
 13.3  นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมการ 
 13.4  นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์  กรรมการ 
 13.5  นายชัยชนะ   ทองมา  กรรมการและเลขานุการ 
 13.6  นายชวุฒ ิ    มากมิ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 



ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลดี 
   ต่อทางราชการ

สั่ง  ณ  8  กันยายน พ.ศ.  2563

    (ลงชื่อ) 
        (นายพัชริน  ภู่ชัย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 






