
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี 326 / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมแรงบันดำลใจสู่เป้ำหมำย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63  

          

ด้วย งำนแนะแนว กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปีทองแห่งคุณภำพกำรศึกษำต่อ       
ในกิจกรรมแรงบันดำลใจสู่เป้ำหมำย ณ วันท่ี 9 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลำ 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม
สมำนฉันท์ ให้กับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบำยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำและอำชีพ พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรประกอบอำชีพตลอดจนเป็นกำรแนะแนวเส้นทำง 
ในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำของนักเรียนอกีด้วย 

 

เพื่อให้กิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีต้ังไว้ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙ (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้                   
ณ วันท่ี 3 กรกฎำคม 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.1. นำยพัชริน   ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 

 1.2. นำงสำวอำรีรัตน์    ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3. นำยสมปอง   ตำลเพชร  กรรมกำร 
 1.4. นำยนิมิตร   ตันติวโรดม    กรรมกำร 
 1.5. นำงโรจณำ   มำคำน   กรรมกำร 
 1.6. นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์   กรรมกำร  
 1.7. นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.8. นำยยุทธนำ   นำอุดม   กรรมกำร 
 1.9. นำยแดนชัย   สิงห์สนิท  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ           
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 2.1. นำงสำวอำรีรัตน์    ชูรวง   ประธำนกรรมกำร 
 2.2. นำยแดนชัย   สิงห์สนิท  รองประธำนกรรมกำร 
 2.3. นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ  กรรมกำร 
 2.4. นำยสำธำร   รวบรัด   กรรมกำร 
 2.5. นำยเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมกำร 
 2.6. นำยณรงค์ชัย  สีสุข   กรรมกำร 
 2.7. นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมกำร 
 2.8. นำงกรรณิกำ    เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
 2.9. นำงสำวธัญพิชชำ    สุขสันต์   กรรมกำร 
 2.10. นำยจิรำยุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำท่ี.... 
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 มีหน้าที่  ด ำเนินงำนกิจกรรมแรงบันดำลใจสู่เป้ำหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 และประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภำพ 
๓. คณะกรรมการควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย 
 3.1. นำงปรำรถนำ  บุญนำค   ประธำนกรรมกำร 
 3.2. นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว   รองประธำนกรรมกำร 
 3.3. นำยนิมิตร   ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 3.4. นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 3.5. นำงสำวศุภรำ  จันทสิงห์  กรรมกำร 
 3.6. นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
 3.7. นำยสมนึก   บุญนำค   กรรมกำร 
 3.8. นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร   กรรมกำร 
 3.9. นำงพัชรินทร ์  จันทพยัคฆ์  กรรมกำร 
 3.10. นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 3.11. นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม   กรรมกำร 
 3.12. ครูผู้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
           ท่ีมีคำบสอนในวันท่ี 9 ตุลำคม 2563  กรรมกำร 
 3.13. นำยแดนชัย  สิงห์สนิท  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 มีหน้าที่  ควบคุม ดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมแรงบันดำลใจสู่เป้ำหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63    
ใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมลงลำยมือช่ือเข้ำสอนท่ีหอประชุมสมำนฉันท์  
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนอุปกรณ์ ประกอบด้วย  

4.๑. นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   ประธำนกรรมกำร 
4.2. นำยนิรุตต์   มูลสี    กรรมกำร 
4.3. นำยนะรงค์   ทองน้อย   กรรมกำร 
4.4. นำยแดนชัย   สิงห์สนิท   กรรมกำร 
4.5. นำยเฉลิมชัย  พันแนบ    กรรมกำร 

 4.6. นำยจิรำยุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์   กรรมกำร 
 4.7. นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ    กรรมกำร  
 4.8. นำงกรรณิกำ    เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
 4.9. นำงสำวธัญพิชชำ    สุขสันต์   กรรมกำร 
 4.10. นำยนิกร   หล้ำน้อย  กรรมกำร 
 4.11. นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
 4.12. นำยสรสิช   ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
 4.13. นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำร 
 4.14. นำยไพรัช    ปัดชำเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  จัดตกแต่งหอประชุมสมำนฉันท์ ให้พร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม ตลอดจนติดต้ังเครื่องเสียง 
เครื่องฉำยภำพพร้อมจอภำพพร้อมจะใช้กำรได้ ประดับผ้ำและผูกผ้ำบริเวณหน้ำเวที และตกแต่งดอกไม้ให้สวยงำม 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบด้วย 

5.1. นำยเฉลิมชัย พันแนบ    ประธำนกรรมกำร 
5.2. นำยณรงค์ชัย สีสุข    กรรมกำร 

/5.3. นำยแดนชัย.... 
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5.3. นำยแดนชัย  สิงห์สนิท   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 มีหน้าที่ จัดท ำก ำหนดกำร ค ำกล่ำวเปิด – ค ำกล่ำวรำยงำน ด ำเนินรำยกำรตำมก ำหนดกำรทุกขั้นตอน 
๖. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

6.๑. นำยนิกร   หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
6.๒. นำงกรรณิกำ    เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
6.๓. นำยชัยชนะ   ทองมำ   กรรมกำร 
6.๔. นำยกิตติชัย   ทองมำ   กรรมกำร 
6.๕. นำงสำวธัญพิชชำ  สุขสันต์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ บันทึกภำพถ่ำยกิจกรรมตำมข้ันตอนต่ำงๆ ท่ีหอประชุมสมำนฉันท์ เพื่อน ำภำพไปใช้ประกอบ    
กำรสรุปโครงกำรกิจกรรมแรงบันดำลใจสู่เป้ำหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 
7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย 
 7.1. นำงอรสำ   เสำโกมุท  ประธำนกรรมกำร 
 7.2. นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ  กรรมกำร 
 7.3. นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมกำร 
 7.4. นำงอรธีรำ   บุญช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำงส ำหรับคณะครู ผู้บริหำรและวิทยำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 
8. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 

8.๑. นำยจิรำยุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
8.๒. นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมกำร 
8.๓. นำยเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมกำร 
8.๔. นำยสำธำร   รวบรัด   กรรมกำร 
8.๕. นำงกรรณิกำ    เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
8.6. นำงสำวธัญพิชชำ  สุขสันต์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ โครงกำรปีทองแห่งคุณภำพกำรศึกษำต่อ ในกิจกรรมแรง
บันดำลใจสู่เป้ำหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 สรุปและรำยงำนผลพร้อมภำพถ่ำย จัดท ำเป็นรูปเล่มเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร 3 เล่ม 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังได้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีกับทำงโรงเรียนสืบไป 
 

                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   24    กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 ลงช่ือ 

                       (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


