
 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 

ที่  ๒๘๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนแสดง “กตเวทิตำจิต” ผู้เกษียณอำยุรำชกำร  

.............................................................................................  
  ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ก ำหนดจัดกิจกรรมงำน “กตเวทิตำจิต” แดผู่้เกษียณอำยุรำชกำร
ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓  ในวันศุกร์ที่  ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๓  ณ อำคำรสมำนฉันท์  โรงเรียนหนองไผ่   
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๔  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร  
ครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นำยพัชริน  ภู่ชัย    ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง    กรรมกำร 
๑.๓ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   กรรมกำร 
๑.๔ นำงโรจณำ  มำคำน    กรรมกำร 
๑.๕ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์    กรรมกำร 
๑.๖ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
๑.๗ นำยยุทธนำ  นำอุดม    กรรมกำร 
๑.๘ นำยสมปอง  ตำลเพชร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๙ นำงรัชนีกร  ตำลเพชร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ข้อคิด  แนะน ำรูปแบบกำรจัดงำนตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำนและแก้ไขปัญหำ
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
    ๒.๑ นำยสมปอง  ตำลเพชร   ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำงดวงจันทร์ สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
   ๒.๓ นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว    กรรมกำร 
    ๒.๔ นำยชนินทร ์ วงศ์แก้ว    กรรมกำร 
       2.5 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร    กรรมกำร 
 2.6 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมกำร 
 

/2.7 นำงกรรณิกำ .... 
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๒.7 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ   กรรมกำร 

 2.8 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ด ำเนินกำรจัดงำน  ประสำน  นัดหมำย จัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆให้กำรด ำเนินงำน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
    ๓.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒ นำยนิรุตต ์  มูลสี    กรรมกำร    
    ๓.๓ นำยณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก    กรรมกำร 
    ๓.๔ นำยธีรวฒัน์  พันธุ์แสง   กรรมกำร 
   ๓.๕ นำยพโยธร  ผลพูน    กรรมกำร 
    ๓.๖ นำงสำยรุ้ง  นิลมูล    กรรมกำร 
 ๓.๗ นำงมณี  ด้วงนิล    กรรมกำรและเลขำนุกำร     
มีหน้ำที ่ จัดท ำฉำก จัดโต๊ะวำงของขวัญ ของที่ระลึก ประดับตกแต่งฉำกเวที  จัดท ำแผนผังที่นั่ง หมำยเลขโต๊ะ 
ประสำนร้ำนอำหำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี ตำมแผนผัง ท ำควำมสะอำดหอประชุมสมำนฉันท์  
๔. คณะกรรมการจัดท าซุ้มถ่ายภาพ 
 ๔.๑ นำยไพรัช  ปัดชำเขียว   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว    กรรมกำร 
 4.3 นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม   กรรมกำร 
 4.4 นำยสุวรรณ ี ภู่ชัย    กรรมกำร 
 ๔.5 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   กรรมกำร 
 ๔.6 นำยมำนะ  บุญเกิด    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดท ำซุ้มถ่ำยภำพ ประดับตกแต่งเวที  จัดเตรียมที่ส ำหรับรดน้ ำแสดงกตเวทิตำจิต 
5. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง 
   5.๑ นำยอนุรักษ์  เพชรไทย   ประธำนกรรมกำร 
   5.๒ นำยชินกร  โสมภำ    กรรมกำร 
   5.๓ นำยณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก    กรรมกำร 
   5.๔ นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง   กรรมกำร 
   5.๕ นำยจิรำยุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์   กรรมกำร 
   5.๖ นำยพโยธร  ผลพูน    กรรมกำร 
 5.7 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ จัดหำ ดนตรี ประสำนกำรร้องเพลงกับนักร้อง ประดับไฟในงำน  บริเวณอำคำรสมำนฉันท์ บริเวณทำงเข้ำ
ให้สว่ำงและสวยงำม 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดท า VTR 
   6.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย   ประธำนกรรมกำร 
                /6.๒ นำยชนินทร…์. 
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6.๒ นำยชนินทร ์ วงศ์แก้ว    กรรมกำร 

 6.๓ นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว    กรรมกำร 
   6.๔ นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ   กรรมกำร 
   6.๕ นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมกำร 
   6.๖ นำยพิสิทธิ์  หอมรื่น    กรรมกำร 
 6.๗ นำยชัยชนะ  ทองมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6.๘ นำยกิตติชัย  ทองมำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดท ำ VTR น ำเสนอประวัติและผลงำนของผู้เกษียณอำยุรำชกำรและจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้พร้อม 
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
   7.๑ นำยสมปอง  ตำลเพชร   ประธำนกรรมกำร 
   7.๒ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ    กรรมกำร 
  7.๓ นำงอรวรรณ อำนพรหม    กรรมกำร 

7.๔ นำงอนัญญำ  จันทรัตน์   กรรมกำร 
7.5 นำยนิรุตต ์  มูลสี    กรรมกำร 

   7.6 นำยนะรงค ์  ทองน้อย   กรรมกำร 
   7.7 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   7.9 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ ติดต่อประสำนงำนกับร้ำนอำหำรและก ำหนดรำยกำรอำหำร ดูแลกำรบริกำรอำหำรให้เป็นไปตำมรำยกำรที่
ก ำหนด  
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
   8.๑ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์    ประธำนกรรมกำร 
  8.๒ นำงสำววิยดำ ขุนพรหม   กรรมกำร 
   8.๓ นำงวีรนุช  ทองน้อย   กรรมกำร 
  8.๔ นำยอนุรักษ์  เพชรไทย   กรรมกำร 
  8.๕ นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ   กรรมกำร 
   8.๖ นำงสำวจุฑำมำศ ยิ้มยินดี    กรรมกำร 
   8.๗ นำงสำยชล  พลสีดำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ รับเงิน จ่ำยเงิน   จัดท ำบัญชีแสดงรำยรับ รำยจำ่ย  สรุป และรำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
9. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
   9.๑ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง    ประธำนกรรมกำร 
   9.๒ นำงโรจณำ  มำคำน    กรรมกำร 

9.3 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร    กรรมกำร 
            /9.4 นำงพัชรินทร์… 
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9.4 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์   กรรมกำร 

   9.5 นำงสุมิตตำ  ชนะพันธ์   กรรมกำร 
   9.6 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย    กรรมกำร 
   9.7 นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธิ    กรรมกำร 
   9.8 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   กรรมกำร 
   9.9 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย    กรรมกำร 
   9.๑0 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์   กรรมกำร 
 9.11 นำงอรสำ  เสำโกมุท   กรรมกำร 

9.๑2 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน   กรรมกำร 
   9.๑3 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร   กรรมกำร 
   9.๑4 นำงญำตำ  ศรีโคตร    กรรมกำร 
 9.15 นำงสำวจุฑำมำศ   อ่อนตำ    กรรมกำร 
 9.16 นำงสำวภำวิไล ไชยโย    กรรมกำร 
   9.๑7 นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์   กรรมกำร 
  9.๑8 นำงสำวรุ่งทิวำ รุ่งโรจน์    กรรมกำร 
  9.19 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์    กรรมกำร 
 9.20 นำงอนัญญำ จันทรัตน์   กรรมกำร 

9.21นำงอรธีรำ  บุญช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9.22 นำงสมพิษ  สุทธะ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่  จัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนสังกัดสพม. 40  หน่วยงำนต่ำงๆ 
อดีตผู้บริหำรและครโูรงเรียนหนองไผ่  จัดหำของที่ระลึก  รับจองโต๊ะ  จัดเตรียมช่อดอกไม้ มำลัยมือ  
ต้อนรับและ เชิญผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำนเข้ำนั่งตำมโต๊ะที่ก ำหนด  ประสำนกับฝ่ำยพิธีกำรเพ่ือมอบของที่ระลึก  
ดูแลกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มโต๊ะกลำงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
10. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าบัตรเชิญ  บัตรโต๊ะ 
    10.๑ นำยรำชัย  แก้วยศ    ประธำนกรรมกำร 
 10.๒ นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ   กรรมกำร 
 10.๓ นำยพิสิทธิ์  หอมรื่น    กรรมกำร 
    10.4 นำยชัยชนะ ทองมำ    กรรมกำร 
    10.5 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่  จัดท ำบัตรเชิญ  บัตรโต๊ะ และส่งมอบให้คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
๑1. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
   ๑1.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย   ประธำนกรรมกำร 
   ๑1.๒ นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมกำร 
 11.3 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์    กรรมกำร 
           /๑1.4 นำยชัยชนะ… 
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๑1.4 นำยชัยชนะ ทองมำ    กรรมกำร 

 ๑1.๕ นำยกิตติชัย ทองมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดงำนและบันทึกลงแผ่น CD เพ่ือมอบให้ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
ไว้เป็นที่ระลึก 
๑2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
    ๑2.๑ นำยยุทธนำ นำอุดม    ประธำนกรรมกำร 
    ๑2.๒ นำยเฉลิมชัย พันแนบ    กรรมกำร 
 12.3 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ    กรรมกำร 
    ๑2.4 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดท ำก ำหนดกำร เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
๑3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
     ๑3.๑ นำยมำนะ  บุญเกิด    ประธำนกรรมกำร 
     ๑3.๒ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ   กรรมกำร 
 13.3 นำยชินกร  โสมภำ    กรรมกำร 
 13.4 นำยไพรัช  ปัดชำเขียว   กรรมกำร 
     ๑3.๕ นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดกำรแสดงของนักเรียนอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
๑4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     ๑4.๑ นำงรัชนีกร ตำลเพชร   ประธำนกรรมกำร 
     ๑4.๒ นำงดวงจันทร์ สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
     ๑4.๓ นำงสำวจิตรวด ี ภักดีสำร    กรรมกำร  
 ๑๔.๔ นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ประเมินผลตลอดกำรจัดงำน 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัดและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภำพ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓  กันยำยน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
ลงชื่อ  

                (นำยพัชริน   ภูช่ัย) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่     

 
  
 


