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คำสั่งโรงเรียนหนองไผ 

ท่ี 148 / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

และเทคโนโลยี (SMET Classroom) 
....................................................................... 

ตามที่โรงเรียนหนองไผ กำหนดใหมีการดำเนินการโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom)  ปการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนกลุมที่มีความสามารถ
การเรียนรูสูงใหสามารถพัฒนาความสามารถใหเต็มศักยภาพ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงแตงตั ้งขาราชการครู ครูอัตราจาง และ
ลูกจางประจำ โรงเรียนหนองไผ ปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันที่  ๒๔ 
ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวันเชิดชูเกียรติ ดังตอไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย  
๑.๑ นางสาวอารีรัตน ชูรวง  ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.2 นางดวงตะวัน นามา  รองผูอำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.3 นางทาริกา  วงศแกว  รองผูอำนวยการ  กรรมการ 
๑.4 นายจิตรภณ  ชมภู  รองผูอำนวยการ  กรรมการ 
๑.5 นายวิษรุตต  เมืองทา  รองผูอำนวยการ  กรรมการ 
๑.6 นายสมปอง  ตาลเพชร ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
๑.7 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
๑.8 นางโรจณา  มาคาน  ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
1.9 นายพีรศิษย  สิงหโสภา ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
๑.๑0 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
๑.11 นายยุทธนา นาอุดม  ผูชวยผูอำนวยการ กรรมการ 
๑.๑2 นายสุรัตนชัย พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑3 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ใหคำปรึกษา แนะนำ กำกับติดตามการดำเนินงานใหดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 
 ๒.๑ นายสุรัตนชัย พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาววิรัตน คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

/๒.๓ นางอรวรรณ … 



-2- 
 

2.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
2.4 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ  
๒.5 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ     

 2.6 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ  
2.7 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ดำเนินโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET 
Classroom) ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
๓. คณะกรรมการฝายดำเนินกิจกรรม  
    3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ประกอบดวย 
 3.1.1 นายสรุัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๓.๑.2 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.1.3 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

          ๓.1.4 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.1.5 ครูท่ีปรึกษานักเรียนหอง SMET ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
๓.1.6 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

    3.2 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร ประกอบดวย 
3.2.1 นายสรุัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางสาววิรัตน คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.2.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.2.4 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.2.5 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

    3.3 กิจกรรมสนับสนุนส่ือและอุปกรณการเรียนรู ประกอบดวย 
3.3.1 นายสรุัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสาววิรัตน คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.4 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.5 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

    3.4 กิจกรรมคายวิชาการ ประกอบดวย 
3.3.1 นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสาวออมทิพย ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.3 นายวัชรวชิญ ดวงทา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.4 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.5 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

    3.5 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
3.3.1 นายสรุัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสาววิรัตน คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.4 นายวัชรวชิญ ดวงทา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.5 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

/3.3.6 นางสาวชลลดา… 
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3.3.6 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
3.3.7 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหกับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค 
4. คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบดวย

4.๑ นายสุรัตนชัย พรมเทา ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
4.2 นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.3 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.4 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ประเมินผลการดำเนินงานท้ังกอนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน 

พรอมรายงานสรปุผล 
ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

บังเกิดผลดีแกทางราชการ 

  สั่ง  ณ   วันท่ี  13  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 

   (นางสาวอารีรัตน  ชูรวง) 
     ผูอำนวยการโรงเรยีนหนองไผ 
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