
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่ 288/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนััดท ำหัักส ตรกนักรรมพัฒนำผ ้เรียน 
 ----------------------------------------- 

        ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 

     อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยจิตรภณ   ชมภู ่      รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ       รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.12 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.13 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.14 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรกิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมพัฒนำผ ้เรียน ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมั กเสือแัะเนตรนำรี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย 
2.1.1 นำยยุทธนำ  นำอุดม ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม กรรมกำร 
2.1.3 นำยนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมกำร 

 /2.1.4 นำยเฉลิมชัย...  
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2.1.4 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมั กเสือแัะเนตรนำรี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 

2.2.1 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ ประธำนกรรมกำร 
2.2.2 นำงอรวรรณ  อำนพรหม กรรมกำร 
2.2.3 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิก์ล้ำ กรรมกำร 
2.2.4 นำงสำวปวีณำ  มณทำทิพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมั กเสือแัะเนตรนำรี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย 
2.3.1 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว ประธำนกรรมกำร 
2.3.2 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้ กรรมกำร 
2.3.3 นำยณรงค์ชัย  สีสุข กรรมกำร 
2.3.4 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมยุวกำชำด ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย 
2.4.1 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง ประธำนกรรมกำร 
2.4.2 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ กรรมกำร 
2.4.3 นำงดวงจันทร์  สิงห์โสภำ กรรมกำร 
2.4.4 นำงญำตำ  ศรีโคตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมยุวกำชำด ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 
2.5.1 นำงสำวศุภรำ  จันทสงิห์ ประธำนกรรมกำร 
2.5.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำร 
2.5.3 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี กรรมกำร 
2.5.4 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมยุวกำชำด ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย 
2.6.1 นำงปรำรถนำ  บุญนำค ประธำนกรรมกำร 
2.6.2 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมกำร 
2.6.3 นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำร 
2.6.4 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมนักศึกษำวนชำทหำร ประกอบด้วย 
2.7.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน ประธำนกรรมกำร 
2.7.2 ว่าที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์ กรรมกำร 
2.7.3 นายนิกร  หล้าน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำหัักส ตรกนักรรมแนะแนว ประกอบด้วย 
2.8.1 นายแดนชัย  สิงห์สนิท ประธำนกรรมกำร 
2.8.2 นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ กรรมกำร 
2.8.3 ว่าที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์ กรรมกำร 
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2.8.4 นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ - 3กรรมกำรและกรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดท ำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้แก่กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ยุวกำชำด 

นักศึกษำวิชำทหำร และแนะแนว 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย

3.1 นำยจิตรภณ   ชมภู ่  รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี กรรมกำร 
3.4 นำงอรสำ  เสำโกมุท หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด กรรมกำร 
3.5 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน หัวหน้ำกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร กรรมกำร 
3.6 นายแดนชัย  สิงห์สนิท หัวหน้ำงำนแนะแนว กรรมกำร 
3.7 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.8 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.9 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.10 นำยณรงค์ชัย  สีสุข เลขำนุกำรงำนพัฒนำหลักสูตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที ่ประสำนงำน ติดตำม ตรวจสอบควำมถูกต้อง และเข้ำเล่มหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและเป็นผลดีกับทำงรำชกำร 

 สั่ง  ณ  วันที่  17  ธันวำคม  พ.ศ.  2564 

   ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




