
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี  ๓๑๖ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน“เกษียณเกษมสุข” ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

................................................................. 
  ด้วย งานกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ก าหนดจัดกิจกรรม“เกษียณเกษมสุข” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๔  ท่าน  
คือ ๑.นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์  ๒.นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม  ๓.นางปรารถนา  แจ่มอ่วม  ๔.นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก  
๕.นายพชร ษรจันทร์  ๖.นายพงษ์ศักดิ ์ศรีวิชัย ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  ณ หอประชุมสมานฉันท์  
โรงเรียนหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อาศัยอ านาจ      
ตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและนักเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นายพัชริน           ภู่ชัย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๔ นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๕ นางโรจณา  มาคาน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๖ นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๗ นายนิมิตร             ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๘ นายพีรศิษย ์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๙ นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายยุทธนา         นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครู         กรรมการ 

๑.๑๒ นางสาวบัวเรียน     ฤทธิ์กล้า  ครู   กรรมการ 
๑.๑๓ นางญาตา  ศรีโคตร  ครู        กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๔ นายมานะ  บุญเกิด  ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 

๒.คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายยุทธนา  นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 

/๒.๓ นางสาวสุวรรณี … 



-๒- 
 

๒.๓ นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย  ครู   กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครู   กรรมการ 

๒.๕ นางสาวบัวเรียน     ฤทธิ์กล้า  ครู   กรรมการ 
๒.๖ นางอรสา     เสาโกมุท ครู   กรรมการ 
๒.๗ นางอนัญญา  จันทรัตน์ ครู   กรรมการ  
๒.๘ นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครู   กรรมการ 
๒.๙ นางอรธีรา     บุญช่วย  ครู   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครู   กรรมการ 
๒.๑๑ นายณรงค์ชัย  สีสุข  ครู   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาววริศรา  ช านาญพันธ์ ครู   กรรมการ   
๒.๑๓ นางสาวภาวิไล  ไชยโย  ครู   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  ครู   กรรมการ 
๒.๑๕ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู   กรรมการ 

 ๒.๑๖ นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครู   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครู   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายชัยชนะ ทองมา  ครู   กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวอัสมาภรณ์  มั่นพุฒ  ครู   กรรมการ 

๒.๒๐ นายมานะ  บุญเกิด  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๑ นางญาตา  ศรีโคตร  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้าที่  ประสานงานระหว่างกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายนิรุตต์              มูลสี  ครู   กรรมการ 
 ๓.๓ นายนะรงค์  ทองน้อย ครู   กรรมการ 
 ๓.๔ นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครู   กรรมการ 
 ๓.๕ นายณรงค์ชัย  สีสุข  ครู   กรรมการ 
 ๓.๖ นายพโยธร   ผลพูน  ครู   กรรมการ 
 ๓.๗ นายรัฐพงษ ์  มูลทาดี  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 

๓.๘ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์ดี  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๙ นางสาวศลิษา ภักด ี  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวศศิธร สุนทรรักษ์ นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวธนาภา บุญพึ่ง  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวศิริพร สารมะโน นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวเข็มอักษร วังคีรี  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๔ นายวิชัย  ศรีชัยโย  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
๓.๑๕ นายณัฐวุฒิ ภูป้อง  ท่ีนักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 

/๓.1๖ นายณัฐพงษ์ … 
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๓.1๖ นายณัฐพงษ์ พวงสันเทียะ นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
 ๓.๑๗ คณะสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 

๓.๑๘ นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครู      กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๙ นายมานะ  บุญเกิด  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานท่ี หอประชุมสมานฉันท์ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ป้ายงาน ความสวยงามของสถานท่ี 
 

๔. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายนิกร  หล้าน้อย ครู   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ครู   กรรมการ 

๔.๓ นายชัยชนะ  ทองมา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๔.๔ คณะสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 

๔.๕ นายสาธาร  รวบรัด  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖ นายกิตติชัย  ทองมา  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดกิจกรรม 
 

๕. คณะกรรมฝ่ายเคร่ืองเสียงและจอโปรเจ็คเตอร์  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายราชัย  แก้วยศ  ครู   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครู   การรมการ 
 ๕.๓ นายสาธาร  รวบรัด  ครู   กรรมการ 

๕.๔ นายนิกร  หล้าน้อย ครู   กรรมการและเลขนุการ 
๕.๕ นายกิตติชัย  ทองมา  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 
มีหน้าที่  จัดเครื่องเสียงและจอโปรเจ็คเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดการจัดกิจกรรม 
 

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครู   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร  ครู   กรรมการ 
๖.๔ นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ครู   กรรมการ 

 ๖.๖ คณะสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 
 ๖.๗ นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๘ นางสาววริศรา ช านาญพันธ ์ ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเกษียณเกษมสุข  ของโรงเรียนให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า     
ตามวันและเวลา 

 

๗.คณะกรรมการพิธีการ ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครู   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายยุทธนา  นาอุดม  ครู   รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครู   กรรมการ 
๗.๔ นายชวุฒิ     มากมิ่ง  ครู   กรรมการ 
 

/๗.๕ คณะกรรมการสภานักเรียน … 
 



-๔- 
 
๗.๕ คณะสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 

 ๗.๖ นางสาววริศรา ช านาญพันธ ์ ครู   กรรมการเลขนุการ 
๗.๗ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์การจัดงานล าดับพิธีการ ด าเนินการตามข้ันตอนด าเนินงาน “เกษียณเกษมสุข”  

๑.นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์  ๒.นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม  ๓.นางปรารถนา  แจ่มอ่วม  ๔.นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก           
๕.นายพชร  ษรจันทร์  ๖.นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวิชัย 

 

๘.คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์  ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นายนิกร  หล้าน้อย ครู   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ครู   กรรมการ 

๘.๓ นายชัยชนะ  ทองมา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๘.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
 ๘.๕ นายกิตติชัย  ทองมา  เจ้าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่  จัดท าวีดีทัศน์งานเกษียณเกษมสุข ๑.นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์  ๒.นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม          
๓.นางปรารถนา  แจ่มอ่วม  ๔.นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก  ๕.นายพชร  ษรจันทร์  ๖.นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครู   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางอรวรรณ     อานพรหม ครู   กรรมการ 
 ๙.๓ นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครู   กรรมการ 

๙.๔ นางสาวปวีณา มลฑาทิพย์ ครู   กรรมการ 
๙.๕ คณะสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 
๙.๖ นายมานะ  บุญเกิด  ครู   กรรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๗ นางสาวภาวิไล  ไชยโย  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที่  ออกแบบการประเมิน สรุปผลการประเมินเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่ม 
  

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   
   

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 (นายพัชริน   ภู่ชัย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 


