
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่ ๒4๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกองพันชมพูฟ้า 
.............................................................................. 

 ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการจัดระเบียบ
ระบบกองพันชมพูฟ้า เพ่ือจัดระเบียบวินัยของนักเรียนในการเข้าแถวและประกอบพิธีกรรมหน้าเสาธง การเดินแถว
เข้าห้องเรียนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หน้าเสาธง เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกองพันชมพูฟ้า  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอารีรัตน์    ชูรวง   ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางดวงตะวัน       นามา    รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางทาริกา          วงศ์แก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายวิษรุตต์         เมืองทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายจิตรภณ        ชมพู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 ๖. นายสมปอง         ตาลเพชร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 ๗. นางโรจนา          มาคาน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 ๘. นายนิมิตร          ตันติวโรดม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 ๙. นางวนิดา           สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 ๑๐. นายยุทธนา       นาอุดม   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ           กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชาริณา   ศรีเหรา  คร ู             กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววิรัตน์     ค าเขียน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานกองพันชมพูฟ้า    
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย   คร ู            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิกร    หล้าน้อย  คร ู        รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพัชรินทร์    จันทพยัคฆ์  คร ู        รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายสุวรรณ    กันแพงศรี    คร ู              กรรมการ 
 ๕. นายณัฐนันท์    ทาชาติ   คร ู                      กรรมการ 
 ๖. นายสรสิช    ขันตรีมิตร    คร ู                      กรรมการ 

/๗. นายเฉลิมชัย ... 
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๗. นายเฉลิมชัย พันแนบ คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๑   กรรมการ 
๘. นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา ครู รองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๑   กรรมการ 
๙. นางกรรณิการ์ หัสนัย คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๒         กรรมการ 

  ๑๐. นายสรสชิ ขันตรีมิตร คร ูรองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๒   กรรมการ 
 ๑๑. นายณรงค์ชัย   ศรีสุข คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๓         กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ คร ูรองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๓   กรรมการ 
๑๓. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๔         กรรมการ
๑๔. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย  คร ูรองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๔   กรรมการ 

 ๑๕. นายนิกร    หล้าน้อย คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๕    กรรมการ 
๑๖. นางสาวปวีณา   มลทาทิพย์ ครู รองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๕   กรรมการ 
๑๗. นางสาวเจริญ    ผลฉัตร คร ูหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๖    กรรมการ 
๑๘. นางกรรณิการ์   เหลืองชัยพัฒนา คร ูรองหัวหน้าระดับ ชั้น ม.๖   กรรมการ 
๑๙. ว่าทีร่.ต.พิชิต   แก้วสุริยวงษ ์ คร ู   กรรมการ 
๒๐. นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน ์ คร ู   กรรมการ 
๒๑. นายชัยชนะ   ทองมา คร ู   กรรมการ 
๒๒. นายเจษฎา บางสาลี ประธานนักเรียน    กรรมการ 
๒๓. คณะกรรมการสภานักเรียน        กรรมการ 
๒๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕        กรรมการ 
๒๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖        กรรมการ 
๒๖. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้ว คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดูแลการเข้าแถวและประกอบพิธีกรรมบริการหน้าเสาธง การเดินแถวเข้าห้องเรียน ฝึกซ้อมคณะกรรมการ
คุมแถวนักเรียน ฝึกซ้อมคณะกรรมการเชิญธง ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี
และดูแลคณะกรรมการนักเรียนควบคุมนักเรียนมาสาย 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

สั่ง  ณ  วันที่   ๘   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลงชื่อ 
(นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


