
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนหนองไผ 
ท่ี 169 / ๒๕65 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปการศึกษา 2565 

..................................................................................... 
 ตามที่โรงเรียนหนองไผ กำหนดใหมีการดำเนินการโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom)  ปการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนกลุมท่ีมีความสามารถ
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  จึงแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหองเรียน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) วันเสารที่ 25 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 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 … 



๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 
 ๒.๑ นายจิตรภณ  ชมภู  รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

2.2 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผูชวยผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุรัตนชัย พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

 ๒.4 นางสาววิรัตน คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
2.5 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
2.6 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ  
๒.7 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ     

 2.8 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ  
2.9 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ประสานงานกับหนวยงาน และบุคลากรตาง ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมติดตอประสานงานและ
อำนวยความสะดวกใหแกนักเรียน กำกับติดตาม และจัดทำรายงานนำเสนอ  

3. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน และควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบดวย 
 3.1 นายสุรัตนชัย   พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
 3.2 นางน้ำออย  คุณดี  ครูโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ  

3.3 นางสาวออมทิพย   ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 3.4 นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 3.5 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ   
 3.6 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ   
 3.7 นางสกุลยา   พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 3.9 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 3.10 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 3.11 นายขจรยศ จันทรทิพย นศป.คณิตศาสตร กรรมการ 
 3.12 นายอัครพล จันทรราช นศป.วิทยาศาสตรท่ัวไป กรรมการ 
 3.13 นางสาวกาญจนา สุดทำนอง นศป.วิทยาศาสตรท่ัวไป กรรมการ 
 3.14 นายนนทปวิธ เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

3.15 นายเฉลิมชัย   พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี รับลงทะเบียนนักเรียน พรอมท้ังควบคุมดูแลนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  ประกอบดวย 

4.๑ นายวิษรุตต  เมืองทา  รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
4.๒ นายพีรศิษย  สิงหโสภา ผูชวยผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 
4.๓ นางจันทรประภา ทองริ้ว   ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๔ นางสายรุง    นิลมูล  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๕ นางมณี     ดวงนิล  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๖ นายณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๗ นายธีระวัฒน พันธุแสง ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๘ นายนะรงค  ทองนอย ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
4.๙  พนักงานบริการและลูกจางชั่วคราวโรงเรียนหนองไผ 

/4.๑๐ นายนิรุตต … 



 4.๑๐ นายนิรุตต  มูลส ี  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
4.๑๑ นายจิรวัฒน  รัตนเทพบัญชากุล   ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดสถานที่จัดอบรม ประกอบดวย โตะหมูบูชา ตกแตงเวที ปายชื่องาน ชุดรับแขก โตะ  

เกาอ้ี ดูแลความสะดวกในการใชสถานท่ีตลอดงาน   
๕. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพ  ประกอบดวย 

5.๑ นายนิกร  หลานอย ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
5.๒ นายราชัย   แกวยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ 
5.3 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
5.4 นายนนทปวิธ   เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
5.5 นายชัยชนะ  ทองมา  ครอัูตราจาง   กรรมการ 
5.6 นายสรสชิ    ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
5.7 นายกิตติชัย   ทองมา  เจาหนาท่ีคอมฯ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉาย Projector ไมโครโฟน และ

เครื่องเสียงในหองประชุมและอำนวยความสะดวกโสตทัศนูปกรณบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการเตรียมงาม
พิธีเปดและการเขารวมกิจกรรมตางๆตลอดกิจกรรมปฐมนิเทศ   
6. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  ประกอบดวย 
 6.๑ นางสาวปวีณา    มลทาทิพย ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวพรรณพร   วงษแหวน ครูโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ 
 6.3 นายขจรยศ  จันทรทิพย นศป.คณิตศาสตร กรรมการ 
 6.4 นายอัครพล  จันทรราช นศป.วิทยาศาสตรท่ัวไป กรรมการ 
 6.5 นางสาวกาญจนา สุดทำนอง นศป.วิทยาศาสตรท่ัวไป กรรมการ 
 6.6 นางสาวเกตนนิภา  บุญยก  นศป.คณิตศาสตร กรรมการ 
 6.7 นางสาวศิริลักษณ กรุณา  นศป.คณิตศาสตร กรรมการ 
 6.8 นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 
 6.9 นางสาวชลลดา   จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารและน้ำดื ่มสำหรับวิทยากร ครู และนักเรียนที ่มีส วนเกี ่ยวของกับ 
การปฐมนิเทศตลอดการอบรมโดยประสานการเบิกจายจากกรรมการฝายการเงิน 
7. คณะกรรมการฝายพิธีการ  ประกอบดวย 
 7.1 นายสุรัตนชัย   พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
 7.2 นางน้ำออย  คุณดี  ครูโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ  

7.3 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ  
7.4 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ     

 7.5 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ  
7.6 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดทำกำหนดการ คำกลาวรายงาน คำกลาวเปด และดำเนินรายการตลอดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

8. คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบดวย 
 8.๑ นายสุรัตนชัย   พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 
 8.๒ นายเฉลิมชัย พันแนบ    ครูโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ 

/8.3 นายเฉลิมพร … 



 8.3 นายเฉลิมพร แสงกลา  ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 
 8.4 นายนนทปวิช เท่ียงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 
 8.5 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล วิเคราะหผลการประเมินจากแบบสอบถาม และสรุปผล
การดำเนินโครงการ 
 

 ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตอทาง
ราชการ 
 
      สั่ง  ณ  วันท่ี   20  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 
       ลงชื่อ 
        (นางสาวอารีรัตน  ชูรวง) 
               ผูอำนวยการโรงเรียนหนองไผ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


