
  
 
 

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ ่
ที่ ๒๔๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจดัอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
………………………………………………. 

  งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองไผ่จะดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทาน      
ขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ไปสู่เด็กและเยาวชนที่ช่วยบ่มเพาะ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก และ
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของการลูกเสือ 
ในการช่วยเหลือผู้อื่นตามคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยจะจัดอบรมลูกเสือจติอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๑ ให้กับลูกเสือ
เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอ้งประชุมพราวภัสสร  
โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ อาศัย 
ตามความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน รุ่นที่ ๑ ดังนี ้
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาวอารีรัตน์     ชูรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่       ประธานกรรมการ     
๑.๒  นางดวงตะวัน นามา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑.๓  นางทารกิา  วงศ์แก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑.๔  นายจิตรภณ ชมภู ่  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑.๕  นายวิษรตุต์  เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑.๖  นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๗  นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ  
๑.๘  นางโรจณา  มาคาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๙  นายพีรศษิย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๑๐ นางวนิดา  สารสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๑.๑๑ นายยุทธนา นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานกุาร 

มีหน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 

๒.๑  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่        ประธานกรรมการ     
๒.๒  นายจิตรภณ ชมภู ่       รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   รองประธานกรรมการ              

 ๒.๓  นางดวงตะวัน นามา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๒.๔  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการ 
๒.๕  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการ 

 ๒.๖  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๒.๗  นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๒.๘  นายเฉลมิชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
 

/๒.๙  นางสาวดวงกมล ธูปหอม............ 



-๒- 
 
๒.๙  นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๒.๑๐ นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๒.๑๑ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ ่            กรรมการ 

 ๒.๑๒ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่              กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 

๒.๑๔ นายยุทธนา นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียม และดำเนินการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร   ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายเฉลมิชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
 ๓.๓  นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ ่     กรรมการ 
 ๓.๔  นางสมพษิ  สุทธะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการ 

๓.๕  นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          กรรมการ   
 ๓.๖  นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   รับรายงานตัว จัดเตรียมหนังสือราชการ เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารประกอบการอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม  
๔.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร น้ำดื่ม ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นางสาวปวีณา มลทาทิพย ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่            ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
 ๔.๓ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ ่              กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 

๔.๖ นางรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๔.๗ นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๔.๘ นางสาวอัสมาภรณ ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้ลูกเสือ วิทยากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน   
๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

๕.๑ นายวิษรตุต์  เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่    ประธานกรรมการ  
 ๕.๒ นายพีรศษิย ์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่    รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นายณัฐวฒุ ิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมการ 
 ๕.๔ นายธีรวัฒน ์ พันธ์ุแสง ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
 ๕.๕ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ ่           กรรมการ 
 ๕.๖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  กรรมการ 
 ๕.๗ นายนิรุตต์  มูลส ี  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๘ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขนานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานทีจ่ดัอบรม โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่รัชกาลที่ ๖ แท่นกล่าวรายงาน โต๊ะบรรยาย โต๊ะรายงานตัว 
โต๊ะอาหาร ชุดรับแขก เก้าอ้ีสำหรับนั่งอบรม และเสาธงลอย 
 

/๖. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลย.ี........... 



-๓- 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

๖.๑  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ  

๖.๓  นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาวสุภาภรณ ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๖.๕  นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๖.๖  นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๖.๗  นายกิตติชัย ทองมา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  กรรมการ 

 ๖.๘  นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดการอบรม 
๗. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายเฉลิมชัย พันแนบ   วิทยากรประจำหมู่ที่ ๑ 
 ๗.๒ นางสาวดวงกมล ธูปหอม   วิทยากรประจำหมู่ที่ ๒  
 ๗.๓ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล  วิทยากรประจำหมู่ที่ ๓ 
 ๗.๔ นายมานะ  บุญเกิด   วิทยากรประจำหมู่ที่ ๔ 
 ๗.๕ นางกุมารี  ทับทิมหล้า  วิทยากรประจำหมู่ที่ ๕ 
 ๗.๖ นางสาวปวีณา มลทาทิพย ์  วิทยากรประจำหมู่ที่ ๖ 
มีหน้าที่ ควบคมุดูแล เป็นที่ปรึกษาให้ลูกเสือในหมู่ ตลอดการอบรม  
๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 

๘.๑  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางสกุลยา  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๘.๓  นายเฉลมิพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๔  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๕  นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                กรรมการ   
๘.๖  นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ออกแบบการประเมิน แบบสมัภาษณ์   ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพื่อรายงานผล 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
         สั่ง  ณ วันที่  ๑  สิงหาคมอ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                                                                    (ลงชื่อ) 
                                                                                     (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 
 


