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คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่300/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหมน่ักเรียน 
....................................................................... 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ตามโครงการกิจกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างเจตคติที่ให้กับนักเรียน 
รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการจับแจกของขัวญให้กับนักเรียนในรูปแบบ 
On Line ผ่านทางเฟสบุ ๊ค (Facebook) เพจสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่  โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 14.40 – 16.40 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองไผ่ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้  ณ วันที่  ๒๔ 
ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๑.2 นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.4 นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.5 นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.6 นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.7 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.8 นางโรจณา  มาคาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
1.9 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๑0 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.11 นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๑2 นายมานะ  บุญเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑3 นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับติดตามการดำเนินงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

๒.๑ นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายมานะ  บุญเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

 /2.4 นางญาตา... 
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2.4 นางญาตา  ศรีโคตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.5 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.6 นายณรงค์ชัย สีสุข ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.7 นางสาวภาวิไล ไชยโย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.8 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.9 นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  
2.10 นางสาวดวงกมล ธูปหอม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน เตรียมบุคลากร ส่งคำกล่าวรายงาน คำกล่าวให้

โอวาท ออกหนังสือเชิญ เชิญประธาน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ประสานงานกับประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
๓. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวิษรุตต์ เมืองทา รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
3.2 นายพีรศิษย์ สิงโสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 

   ๓.3 นายเฉลิมชัย      พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.4 นางสาวดวงกมล ธูปหอม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

 ๓.5 นางสาวภาวิไล ไชยโย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.6 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๓.7 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.9 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 
๓.10 นายมานะ บุญเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑1 นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดสถานที่ในงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ 

ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม  
4. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย

4.๑ นายนิกร หล้าน้อย   ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
4.2 นายราชัย แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4.3 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4.4 นางกรรณิการ์ เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4.5 นายนนทป์วิช เที่ยงดฤีทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4.6 นายกิตติชัย ทองมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
4.7 นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4.8 นายสรสชิ ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเครื่องเสียง จัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค 

(Facebook Live) ทางเพจสภานักเรียนโรงเรียหนองไผ่ 
5. คณะกรรมการฝ่ายรับของขวัญ ประกอบด้วย

5.๑ นายมานะ บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
5.๒ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ             
5.๓ นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/5.๔ นางสาวรุ่งทิวา... 
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 5.๔ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 5.5 นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคของขวัญ และตรวจสอบจำนวนของขวัญ จากครูโรงเรียนหนองไผ่ 
และหน่วยงานภายนอก 
6. คณะกรรมการฝ่ายแจกของขวัญ ประกอบด้วย 
 6.๑ นายยุทธนา  นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.3 นางอรสา  เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.4 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.5 นางญาตา  ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.6 นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ   
 6.7 นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ                                                                                  
 6.8 นายณรงค์ชัย สีสุข  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.9 นางสาวภาวิไล ไชยโย  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.10 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.11 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.12 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 6.13 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 
 6.14 สภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ นักเรียน   กรรมการ 
 6.๑5 นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมของขวัญ สลากรายชื่อนักเรียน และดำเนินกิจกรรมจับของขวัญ จดบันทึกข้อมูล
นักเรียนที่ได้รับของขวัญ ติดต่อประสานนักเรียนเพื่อมอบของขวัญ 
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
 7.๑ นายนิกร  หล้าน้อย    ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 7.2 นายชัยชนะ  ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 7.3 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 7.4 นายกิตติชัย  ทองมา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 7.5 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 
 7.6 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม 
8. คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย 
 8.๑ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 8.2 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 8.3 นางสาวภาวิไล ไชยโย  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

8.4 นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 8.5 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประเมินผลการดำเนินงานทั้งก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน 
พร้อมรายงานสรุปผล 

/ให้ผู้ที่ได้รับการ... 
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  สั่ง  ณ   วันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

   (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


