คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่
ที่ 237/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อพัฒนำกำรจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียน
..........................................................
ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
กำรจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ สำหรับข้ำรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ในวันที่ 1 - 2 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ
ในระดับชั้นเรียน ในวันที่ 8 - 10 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ และ
พรำวภัสสร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ
และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1.1 นำงสำวอำรีรัตน์
ชูรวง
ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงดวงตะวัน
นำมำ
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำยจิตรภณ
ชมภู่
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
1.4 นำงทำริกำ
วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
1.5 นำยวิษรุตต์
เมืองทำ
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
1.6 นำยสมปอง
ตำลเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.7 นำงโรจณำ
มำคำน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.8 นำยนิมิตร
ตันติวโรดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.9 นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.10 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.11 นำยยุทธนำ
นำอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
1.12 นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.๑3 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.๑4 นำงมณี
ด้วงนิล
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ให้คำปรึกษำกำรดำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดทำ
โครงงำนพัฒนำจริยคุณ และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียนให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน ประกอบด้วย
2.1 นำยจิตรภณ
ชมภู่
รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยนิมิตร
ตันติวโรดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
/2.3 นำงสำวกรรณิกำร์…

-๒2.3 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง
ครู
กรรมกำร
2.4 นำงปรำรถนำ
บุญนำค
ครู
กรรมกำร
2.5 นำงพวงรัตน์
จิตอำรี
ครู
กรรมกำร
2.6 นำยนิรุตต์
มูลสี
ครู
กรรมกำร
2.7 นำยศุภชัย
อำนพรหม
ครู
กรรมกำร
2.8 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
ครู
กรรมกำร
2.9 นำยรชฏ
แก้วเกิด
ครู
กรรมกำร
2.10 นำงญำตำ
ศรีโคตร
ครู
กรรมกำร
2.11 นำยเริงนรินทร์
ขำวสะอำด
ครู
กรรมกำร
2.12 นำงดำวรุ่ง
พรหมอินทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.13 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.14 นำงมณี
ด้วงนิล
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดทำกำหนดกำร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
และติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
กำรจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียน ตำมโครงกำรกำรขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณ และจัดทำ
โครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
3.1.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำงดวงตะวัน
นำมำ
รองผู้อำนวยกำร ที่ปรึกษำ
2) นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ที่ปรึกษำ
3) นำงสำวกมลวรรณ
อิงขนร
ครู
ที่ปรึกษำ
4) นำงสำวพวงรัตน์
จิตอำรี
ครู
ที่ปรึกษำ
3.1.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำยเฉลิมชัย
พันแนบ
ครู
ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1
2) นำยขจรยศ
จันทร์ทิพย์ นศป.
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1
3) นำงสำวรุ่งทิวำ
รุ่งโรจน์
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2
4) นำงสำวธนัญชญำ
แดงมูล
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2
5) นำงญำตำ
ศรีโคตร
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3
6) นำงกุมำรี
ทับทิมหล้ำ ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3
7) นำงสำวหัชชพร
อินทร์รจนำ ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4
8) นำยชินกร
โสมภำ
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4
9) นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5
10) นำยนพดล
พลกลำง
ครูผู้ช่วย
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6
11) นำงสำวนฤมล
เหล่ำเขตกิจ ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6
/12) นำงสำวรินญภัช…

-๓12) นำงสำวรินญภัช
มิไพทูล
13) นำงสำวสุวณี
พรมชิน
14) นำงสำววริศรำ
ชำนำญพันธ์
15) นำงสำวจิรำพร
จำปำงำม
16) นำงสำววลัยพร
นำคธรรมชำติ
17) นำยอนุรักษ์
เพชรไทย
18) นำงสำยรุ้ง
นิลมูล
19) นำงสำวกนกกำญจน์ กำระเกษ
20) นำงดวงจันทร์
สิงห์โสภำ
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
3.2.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำยจิตรภณ
2) นำยนิมิตร
3) นำงดำวรุ่ง
4) นำยรชฏ
3.2.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำยสรสิช
2) นำงสำวออมทิพย์
3) นำยอัครพล
4) นำยกฤตวิทย์
5) นำยวัชรวิชญ์
6) นำยณัฐพล
7) นำงสำวชลลดำ
8) นำงสำวเกตน์นิภำ
9) นำยธีระวัฒน์
10) นำยเริงนรินทร์
11) นำงสำวสุภำภรณ์
12) นำงเพลินทิพย์
13) นำงสำวกรรณิกำร์
14) นำยทวีศักดิ์
15) นำยพโยธร
16) นำงสำวพรรณพร
17) นำยณัฏฐนันท์
18) นำงอรสำ

ครู
นศป.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5

ชมภู่
ตันติวโรดม
พรหมอินทร์
แก้วเกิด

รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ครู
ครู

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

ขันตรีมิตร

ครู

ภัสรำงกูร
จันทรรำช
ชัยศรี
ด้วงทำ
นำป้อม
จันทะอักษร
บุญยก
พันธุ์แสง
ขำวสะอำด
กรณ์แก้ว
โล่ห์สุวรรณ
พุ่มพวง
ศรีภำชัย
ผลพูน
วงษ์แหวน
ทำชำติ
เสำโกมุท

ครู
นศป.
นศป.
ครู
นศป.
ครู
นศป.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
นศป.
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10
/19) นำงสำวขวัญกมล..

19) นำงสำวขวัญกมล
20) ว่ำที่ ร.ต.พิชิต
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3.3.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำงดวงตะวัน
2) นำยยุทธนำ
3) นำงกัญญำ
3.3.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำงสำวนิตยำ
2) นำงน้ำอ้อย
3) นำงสำวกำญจนำ
4) นำยยุทธนำ
5) นำงกรทิพย์
6) นำงสำยชล
7) นำยนรเศรษฐ์
8) นำยมำนะ
9) นำยเฉลิมพร
10) นำงเนตรนภำ
11) นำยณัฐวุฒิ
12) นำยนิรุตต์
13) นำยจิรำยุส
14) นำยธีรวุฒิ
15) นำงสำวปำนทิพย์
16) นำยชัยชนะ
17) นำยสุวรรณ
18) นำยชลสิทธิ์
19) นำงสำวจุฑำมำศ
3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
3.4.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำงทำริกำ
2) นำงโรจณำ
3) นำยศุภชัย

-๔ศรีวิชัย
แก้วสุริวงษ์

นศป.
ครู

นำมำ
นำอุดม
หมื่นชนะ

รองผู้อำนวยกำร ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ทีป่ รึกษำ
ครู
ทีป่ รึกษำ

ชำตินันท์

ครู

คุณดี
สุดทำนอง
นำอุดม
มำอยู่วัง
พลสีดำ
แก้วขำว
บุญเกิด
แสงกล้ำ
แสงกล้ำ
ชัยนอก
มูลสี

ครู
นศป.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
เลิศบุรีทวีทรัพย์ ครู
เนตรแสงศรี นศป.
แก้วพวง
ครู
ทองมำ
ครูอัตรำจ้ำง
กันแพงศรี ครู
ใสสะอำด
นศป.
อ่อนตำ
ครู

วงศ์แก้ว
มำคำน
อำนพรหม

ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2

ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3

รองผู้อำนวยกำร ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ทีป่ รึกษำ
ครู
ทีป่ รึกษำ
/3.4.2 คณะทำงำน…

-๕3.4.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำงสำวชำริณำ
ศรีเหรำ
2) นำงสำวจิดำภำ
3) นำยสุรัตน์ชัย
4) นำงสกุลยำ
5) นำยนะรงค์
6) นำงวีรนุช
7) นำยบัณฑิต
8) นำงสำวศิริลักษณ์
9) นำยนนท์ปวิธ
10) นำงสำวใจแก้ว
11) นำงปรำรถนำ
12) นำยชวุฒิ
13) นำงสำวอสมำภรณ์
14) นำงสำวสุวรรณี
3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
3.5.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำยจิตรภณ
2) นำงวนิดำ
3) นำงสำวพรทิพย์
3.5.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำยนิกร
2) นำงสำวบัวเรียน
3) นำงสำวศศิธร
4) นำยรำชัย
5) นำงสำวจิตรวดี
6) นำยพีระพัชร
7) นำยจิรวัฒน์
8) นำงสำววิยดำ
9) นำยแดนชัย
10) นำงมณี
11) นำงสำวนุชนำฎ
12) นำงสำวปวีณำ

ครู

ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6

เกณฑ์มำ
พรมเท้ำ
พรมเท้ำ
ทองน้อย
มำแก้ว
พวงดอกไม้
กรุณำ
เที่ยงดีฤทธิ์
อ้อชัยภูมิ
บุญนำค
มำกมิ่ง
มั่นพุฒ
ภู่ชัย

นศป.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
นศป.
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ชมภู่
สำรสิทธิ์
ด้วงธิ

รองผู้อำนวยกำร ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ทีป่ รึกษำ
ครู
ทีป่ รึกษำ

หล้ำน้อย

ครู

ฤทธิ์กล้ำ
ครู
ทองหล่อ
ครู
แก้วยศ
ครู
ภักดีสำร
ครู
ไกรพล
นศป.
รัตนเทพบัญชำกุล ครู
ขุนพรหม
ครู
สิงห์สนิท
ครู
ด้วงนิล
ครู
ครูอัตรำจ้ำง
พันแนบ
มลทำทิพย์ ครู

ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/6
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7
/3.6 ระดับชั้น…

-๖3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3.6.1 ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1) นำยวิษรุตต์
2) นำยสมปอง
3) นำงสำววิรัตน์
4) นำงอรวรรณ
3.6.2 คณะทำงำน ประกอบด้วย
1) นำงสำวเจริญ

เมืองทำ
ตำลเพชร
คำเขียน
อำนพรหม

รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ครู
ครู

ผลฉัตร

ครู

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

ประธำนกรรมกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6
2) นำงสำวศุภรำ
จันทสิงห์
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2
3) นำงสุกัญญำ
ตันติวโรดม ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2
4) นำงเพ็ญประภำ
นำรำศรี
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3
5) นำยพิชญุตม์
เทียนเที่ยง ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3
6) นำงพัชรินทร์
จันทพยัคฆ์ ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4
7) นำงสำววรรณพร
สมบูรณ์
นศป.
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4
8) นำงจันทร์ประภำ
ทองริ้ว
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5
9) นำงสำวทักษิณำ
แก้วทำ
นศป.
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5
คงปรำงค์ดี นศป.
10) นำงสำวเมทินี
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6
11) นำงสำวดวงกมล
ธูปหอม
ครู
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7
เหลืองชัยพัฒนำ ครู
12) นำงกรรณิกำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูแกนนำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1
มีหน้ำที่ เข้ำร่วมกำรอบรมฯในวันที่ 1 - 2 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์
และจัดทำโครงงำนพัฒนำจริยคุณในระดับชั้นเรียน ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00 - 15.30 น.
ดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันที่ 8 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมสมำนฉันท์
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 วันที่ 8 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมพรำวภัสสร
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 วันที่ 9 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมสมำนฉันท์
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันที่ 9 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมพรำวภัสสร
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 วันที่ 10 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมสมำนฉันท์
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วันที่ 10 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมพรำวภัสสร
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย
4.๑ นำยพีรศิษย์
สิงห์โสภำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยนิรุตต์
มูลสี
ครู
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำงมณี
ด้วงนิล
ครู
กรรมกำร
4.4 นำยศุภชัย
อำนพรหม
ครู
กรรมกำร
4.5 นำยมำนะ
บุญเกิด
ครู
กรรมกำร
4.6 นำยจิรวัฒน์
รัตนเทพบัญชำกุล ครู
กรรมกำร
/4.7 นำงสำวกรรณิกำร์…

-๗4.7 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.8 นำงญำตำ
ศรีโคตร
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดเตรียมและตกแต่ง สถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก เก้ำอี้ ประกอบกำรจัดกิจกรรม ณ หอประชุมสมำนฉันท์
ให้เรียบร้อยและสวยงำม พร้อมสำหรับกำรดำเนินกิจกรรม
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง สี เสียง และบันทึกภำพ ประกอบด้วย
5.๑ นำยนิกร
หล้ำน้อย
ครู
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยรำชัย
แก้วยศ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
5.3 นำงกรรณิกำ
เหลืองชัยพัฒนำ
ครู
กรรมกำร
5.4 นำยนนท์ปวิธ
เที่ยงดีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
5.5 นำยนพดล
พลกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
5.6 นำยชัยชนะ
ทองมำ
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
5.7 นำยกิตติชัย
ทองมำ
เจ้ำหน้ำที่
กรรมกำร
5.8 นำยสรสิช
ขันตรีมิตร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดเตรียมป้ำยเวที ติดตั้ง ควบคุมดูแลเครื่องเสียง แสงสว่ำง สื่ออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม และบันทึกภำพ
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมลำดับขั้นตอนให้เกิดควำมเรียบร้อย
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว ประกอบด้วย
6.1 นำงวนิดำ
สำรสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงปรำรถนำ
บุญนำค
ครู
รองประธำนกรรมกำร
6.3 นำงพวงรัตน์
จิตอำรี
ครู
กรรมกำร
6.4 นำยรชฏ
แก้วเกิด
ครู
กรรมกำร
6.5 นำยเริงนรินทร์
ขำวสะอำด
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนรำยงำนตัว สำหรับข้ำรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ในวันที่ 1 - 2 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.30 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
7.1 นำงสำววริศรำ
ชำนำญพันธ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
7.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ
ครู
กรรมกำร
7.4 นำงสำวนุชนำฎ
พันแนบ
ครู
กรรมกำร
7.5 นำงกรรณิกำ
เหลืองชัยพัฒนำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ เป็นพิธีกรดำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมกำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย
8.1 นำงสำวปวีณำ
มลทำทิพย์
ครู
ประธำนกรรมกำร
8.2 นำยมำนะ
บุญเกิด
ครู
รองประธำนกรรมกำร
8.3 นำยจิรวัฒน์
รัตนเทพบัญชำกุล ครู
กรรมกำร
8.4 นำงสำวรุ่งทิวำ
รุ่งโรจน์
ครู
กรรมกำร
8.5 นำงสำวดวงกมล
ธูปหอม
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง สำหรับผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ
/9. คณะกรรมกำร…

-๘9. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
9.1 นำงกัญญำ
หมื่นชนะ
ครู
ประธำนกรรมกำร
9.2 นำยสุรัตน์ชัย
พรมเท้ำ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
9.3 นำยศุภชัย
อำนพรหม
ครู
กรรมกำร
9.4 นำยรชฏ
แก้วเกิด
ครู
กรรมกำร
9.5 นำงมณี
ด้วงนิล
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจและรูปเล่มสรุปโครงกำรเพื่อรำยงำนให้กบั ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ตำมสำยกำรบังคับบัญชำต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด
และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖5
(ลงชื่อ)
(นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่

