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คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่           /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดักิจกรรม “เกษียณ เกษมสุข” ผู้เกษียณอายุราชการ 
............................................................................................................................................................. 

 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ กำหนดจัดกิจกรรม “เกษียณ เกษมสุข” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  ณ อาคารสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที ่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางดวงตะวัน นามา กรรมการ 
๑.๓ นางทาริกา วงศ์แก้ว กรรมการ 
๑.๔ นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
๑.๕ นางโรจณา มาคาน กรรมการ 
๑.๖ นางวนิดา สารสิทธิ ์ กรรมการ 
๑.๗ นายพีรศษิย ์ สิงห์โสภา กรรมการ 
๑.๘ นายยุทธนา นาอุดม กรรมการ 
๑.๙ นายสมปอง ตาลเพชร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ข้อคิด แนะนำรูปแบบการจัดงานตลอดจนอำนวยความสะดวกในการจัดงานและ

แก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๒.๑ นายสมปอง ตาลเพชร ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา กรรมการ 
๒.๓ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร  กรรมการ 

 ๒.๔ นายเริงนรินทร ์ ขาวสะอาด กรรมการ 
๒.๕ นางเพลินทิพย ์ โลห์สุวรรณ กรรมการ 
2.6 นายสรสชิ ขันตรีมิตร กรรมการ 
๒.7 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
2.8 นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการจัดงาน ประสาน นัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่/… 

๑๙๒



๒ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่
    ๓.๑ นายพีรศษิย ์  สิงห์โสภา   ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายนิรุตต ์  มูลสี    กรรมการ    
    ๓.๓ นายณัฐวฒุ ิ  ชัยนอก    กรรมการ 
    ๓.๔ นายธีรวัฒน ์  พันธ์ุแสง   กรรมการ 
   ๓.๕ นายพโยธร  ผลพูน    กรรมการ 
    ๓.๖ นางสายรุ้ง  นิลมูล    กรรมการ 
 ๓.๗ นางมณ ี   ด้วงนิล    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที ่จัดทำฉาก จัดโต๊ะวางของขวัญ ของที่ระลึก ประดับตกแต่งฉากเวที จัดทำแผนผังที่นั่ง จัดโต๊ะ เก้าอี้ 
ตามแผนผัง ทำความสะอาดหอประชุมสมานฉันท์  
๔. คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีรดน้ำแสดงกตเวทิตาจิต 
 ๔.๑ นายมานะ  บุญเกิด    ประธานกรรมการ 
 4.2 นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว    กรรมการ 
 4.3 นางสุกัญญา  ตันติวโรดม   กรรมการ 
 4.4 นางสาวสุวรรณ ี  ภู่ชัย    กรรมการ 
 ๔.๕ นายจิรวัฒน ์  รัตนเทพบัญชากุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำซุ้มถ่ายภาพ ประดับตกแต่งเวที จัดเตรียมที่สำหรับรดน้ำแสดงกตเวทิตาจิต 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ VTR และควบคุมเครื่องเสยีง 
   ๕.๑ นายนิกร   หล้าน้อย   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายราชัย  แก้วยศ    กรรมการ 
   ๕.๓ นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา   กรรมการ 
   ๕.๔ นายสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมการ 
 ๕.๕ นายนนทป์วิธ  เที่ยงดีฤทธิ์   กรรมการ 
 ๕.๖ นายชัยชนะ  ทองมา    กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๗ นายกิตติชัย  ทองมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำ VTR นำเสนอประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง 
ให้พร้อมและควบคุมระบบเสียงตลอดการจัดกิจกรรม 
๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
   ๖.๑ นางกัญญา  หมื่นชนะ   ประธานกรรมการ 
   ๖.๒ นางเพลินทิพย ์  โลห์สุวรรณ   กรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวจุฑามาศ    อ่อนตา    กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวภาวิไล  ไชยโย    กรรมการ 
   ๖.๕ นางสาวปวีณา  มลทาทิพย ์   กรรมการ 
  ๖.๖ นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์    กรรมการ 
 ๖.๗ นางสาวดวงกมล  ธูปหอม    กรรมการ 
 ๖.๘ นางสาวชลลดา  จันทะอักษร   กรรมการ 
 ๖.๙ นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา   กรรมการและเลขานุการ 

๖.๑๐ นางสาวรินญภัช/… 



๓ 
 

 ๖.๑๐ นางสาวรินญภัช  มิไพทูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๑ นางอรธีรา  บุญช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ต้อนรับและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเข้านั่งตามโต๊ะที่กำหนด ประสานกับฝ่ายพิธีการเพื่อมอบของ
ที่ระลึก ดูแลการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม  
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทกึภาพ 
   ๗.๑ นายนิกร   หล้าน้อย   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายราชัย  แก้วยศ    กรรมการ 
   ๗.๓ นายสรสชิ  ขันตรีมิตร   กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวธัญพิชชา  สุขสันต ์    กรรมการ 
 ๗.๕ นายนนทป์วิธ  เที่ยงดีฤทธิ์   กรรมการ 

๗.๖ นายชัยชนะ  ทองมา    กรรมการ 
 ๗.๗ นายกิตติชัย  ทองมา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดงานและบันทึกลงแผ่น  CD เพื่อมอบให้ผู้เกษียณอายุ
ราชการไว้เป็นที่ระลึก 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ 
    ๘.๑ นางสาววิรัตน์  คำเขียน    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายยุทธนา  นาอุดม    กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา    กรรมการ 
    ๘.๔ นายเฉลิมชัย  พันแนบ    กรรมการ 

๘.๕ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา    กรรมการ 
๘.๖ นางสาวภาวิไล  ไชยโย    กรรมการ 
๘.๗ นางดวงกมล  ธูปหอม    กรรมการ 

   ๘.๘ นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำกำหนดการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการให้เป็นไปตามกำหนดการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
    ๙.๑ นายมานะ  บุญเกิด    ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ นางกุมาร ี  ทับทิมหล้า   กรรมการ 
 ๙.3 นายชินกร  โสมภา    กรรมการ 
     ๙.๔ นายธีระวัฒน์  พันธ์ุแสง   กรรมการ 
 ๙.๕ นายจิรวัฒน ์  รัตนเทพบัญชากุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดการแสดงของนักเรียนในกิจกรรมผู้เกษียณอายรุาชการ อย่างน้อย 1 รายการ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     ๑๐.๑ นางดวงจันทร ์ สิงห์โสภา   ประธานกรรมการ 
     ๑๐.๒ นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร    กรรมการ 
     ๑๐.๓ นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา   กรรมการ  
 ๑๐.๔ นายสรสิช  ขันตรีมิตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ประเมินผล/… 



๔ 

มีหน้าที ่ประเมินผลตลอดการจัดกิจกรรมผู้เกษียณอายุราชการและสรุปผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

สั่ง  ณ  วันที่  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลงชื่อ 
       (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

๑๔




