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      ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่ 7/๒๕66 

         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตร 
 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 

      .................................................................... 
       ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ก ำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตร ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  

และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 08.40 - 15.30 น. 
ณ หอประชุมสมำนฉันท์ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตรส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.๑ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
๑.2 นำยจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
๑.3 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำยนิมิตร    ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำยยุทธนำ นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
๑.11 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.12 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตรฯ 

ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย

2.1 นำยจิตรภณ  ชมภู่ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยนิมิตร   ตันติวโรดม รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม กรรมกำร 
2.4 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
2.5 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่… 
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มีหน้ำที่ ประสำนงำนให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตรฯเป็นไปโดยควำมเรียบร้อย 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย

3.๑ นำยนิรุตต์ มูลสี  ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงมณี ด้วงนิล  รองประธำนกรรมกำร  
3.3 นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  กรรมกำร 
3.4 นำยมำนะ บุญเกิด  กรรมกำร 
3.5 นำยจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำร  
3.6 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมหอประชุมสมำนฉันท์ โต๊ะหมู่บูชำ แท่นพิธีมอบประกำศฯ และเก้ำอ้ีจ ำนวน 654 ตัว 

ประดับผ้ำ และดอกไม้   
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำรับประกำศนียบัตร ประกอบด้วย

4.๑ นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง         ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำร 
4.4 นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำร 
4.5 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์ กรรมกำร 
4.6 นำงญำตำ  ศรีโคตร กรรมกำร 
4.7 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร กรรมกำร 
4.8 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม กรรมกำร 
4.9 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
4.10 ครูประจ ำวิชำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3,6  กรรมกำร 
4.11 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.12 นำงสำวพรรณพร วงษแ์หวน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมกำรรับประกำศนียบัตรนักเรียนในวันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ ์2566 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เวลำ 11.40 - 14.40 น. ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 14.40 - 16.00 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์  
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมนักเรียนและควบคุมนักเรียนเข้ำรับประกำศนียบัตร ประกอบด้วย

5.1 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำวเจริญ ผลฉัตร  รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำร 
5.4 นำยพิชญุตม์  เทียนเที่ยง กรรมกำร 
5.5 นำยธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก กรรมกำร 
5.6 นำงสำวกิยำมนต์ บุตรตรีสำน กรรมกำร 
5.7 นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว กรรมกำร 
5.8 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ กรรมกำร 
5.9 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี กรรมกำร 
5.๑0 นำยยุทธนำ นำอุดม กรรมกำร 

/5.๑1 นำงกรทิพย์... 
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5.๑1 นำงกรทิพย์ มำอยู่วัง กรรมกำร 
5.12 นำงเนตรนภำ แสงกล้ำ  กรรมกำร 
5.13 นำยนิรุตต์  มูลสี กรรมกำร 
5.14 นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก กรรมกำร 
5.15 นำยสุวรรณ กันแพงศรี กรรมกำร 
5.16 นำยมำนะ  บุญเกิด กรรมกำร 
5.17 นำงสำยชล พลสีดำ กรรมกำร 
5.18 นำยนรเศรษฐ์  แก้วขำว กรรมกำร 
5.19 นำยเฉลิมพร  แสงกล้ำ  กรรมกำร 
5.20 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 
5.21 นำงสำวดวงกมล ธูปหอม กรรมกำร 
5.22 นำยธนกฤต ปทุมมำศ กรรมกำร 
5.23 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
5.24 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
5.25 นำงสำวกำญจนำ สุดท ำนอง กรรมกำร 
5.26 นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี กรรมกำร 
5.27 นำยชลสิทธิ ์ ใสสะอำด กรรมกำร 
5.28 นำงสำววรรณพร สมบูรณ์ กรรมกำร 
5.29 นำงสำวทักษิณำ แก้วทำ กรรมกำร 
5.30 นำงสำวเมทินี คงปรำงค์ดี กรรมกำร 
5.31 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   
๑. จัดเตรียมนักเรียน ตรวจเครื่องแต่งกำยนักเรียนในชั้นเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภำพันธ์ 2566 

เวลำ 08.15 น. ณ บริเวณหน้ำเสำธง 
๒. ควบคุมนักเรียนเข้ำหอประชุมสมำนฉันท์ 
3. เข้ำร่วมพิธีรับประกำศนียบัตรและแสดงควำมยินดีกับนักเรียนที่จบกำรศึกษำ

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมประกำศนียบัตร ประกอบด้วย
6.๑ นำงน้ ำอ้อย คุณดี ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำยรำชัย แก้วยศ รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงกุมำรี ทับทิมหล้ำ กรรมกำร 
6.4 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว กรรมกำร 
6.5 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 
6.6 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำร 
6.7 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
6.8 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
6.9 นำยสุทัศน์  อินต๊ะยศ     กรรมกำร 

/6.10 นำยเฉลิมชัย… 
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6.10 นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมประกำศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ 

2565 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน ประกอบด้วย

7.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมกำร  
7.4 นำยกิตติชัย  ทองมำ กรรมกำร  
7.5 นำยนพดล  พลกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดท ำเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน ส ำหรับมอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ- 

ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ 2565 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และพิธีกำร ประกอบด้วย

8.๑ ว่ำที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำยรำชัย แก้วยศ กรรมกำร 
8.4 นำยนิกร หล้ำน้อย กรรมกำร 
8.5 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ กรรมกำร 
8.6 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร กรรมกำร 
8.7 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์  กรรมกำร 
8.8 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย หน้ำเสำธง สื่อ เทคโนโลยี เว็บไซต์โรงเรียน ให้นักเรียน ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตรฯ 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดมอบประกำศนียบัตรและเกียรติบัตร ประกอบด้วย

9.1 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
9.2 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย รองประธำนกรรมกำร 
9.3 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม กรรมกำร 
9.4 นำงสำวพิมพ์พจี สิงห์เส กรรมกำร 
9.5 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมกำร 
9.6 นำยมำนะ บุญเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ตรวจสอบรำยชื่อจัดที่นั่งตำมล ำดับเลขท่ี จัดมอบประกำศนียบัตรและเกียรติบัตรรำงวัล 

ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง ประกอบด้วย

10.1 นำยมำนะ  บุญเกิด ประธำนกรรมกำร 
10.2 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ กรรมกำร 
10.3 นำยจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมกำรแสดงในพิธีมอบประกำศนียบัตรฯ 

/11. คณะกรรมกำร… 
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11. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย
11.1 นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์ ประธำนกรรมกำร 
11.2 นำยมำนะ  บุญเกิด รองประธำนกรรมกำร 
11.3 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมกำร 
11.4 นำยจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำร 
11.5 นำงสำวดวงกมล ธูปหอม กรรมกำร 
11.6 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 
11.7 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร กรรมกำร 
11.8 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน์ กรรมกำร 
11.9 นำงสำวนุชนำฎ  พันแนบ กรรมกำร 
11.10 นำงสมพิษ สุทธะ กรรมกำร 
11.11 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมน้ ำดื่ม เครื่องดื่ม อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันส ำหรับครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมพิธี 

๑2. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๑2.๑ นำยนิกร หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
12.2 นำยรำชัย  แก้วยศ รองประธำนกรรมกำร 
12.3 นำยนนท์ปวิช เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมกำร   
12.4 นำยนพดล  พลกลำง  กรรมกำร 
๑2.5 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
๑2.6 นำยกิตติชัย ทองมำ กรรมกำร 
12.7 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ออกแบบป้ำยเวที ควบคุมเครื่องเสียงตลอดงำน บันทึกภำพ วีดีทัศน์ และถ่ำยภำพนักเรียนที่เข้ำรับ

ประกำศนียบัตรทุกคน  
๑3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย 

๑3.๑ นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ประธำนกรรมกำร   
13.2 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี กรรมกำร 
๑3.3 นำยณัฏฐนันท ์  ทำชำติ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์ ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19) ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภำพันธ์ 2566 และดูแลสุขภำพนักเรียน
ตลอดพิธี 
๑4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 

๑4.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ  ประธำนกรรมกำร 
14.2 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน รองประธำนกรรมกำร 
14.3 นำงสำวพิมพ์พจี   สิงห์เส  กรรมกำร 
๑4.4 นำงสำวขนิษฐำ   อยู่ข้ำงแรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่… 
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มีหน้ำที่ ออกแบบกำรประเมินผล ประมวลผลกำรประเมินในภำพรวมทั้งหมดของกิจกรรมพิธี
ประกำศนียบัตรและสรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  6  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕66 

     (ลงชื่อ) 
     (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


