
 

   
                                                 
                                                 ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                      ที ่89/๒๕๖6 
                    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนคำ่ยวิชำกำรนักภูมิศำสตร์น้อย 
                                  “Junior Geographer Academic Camp” 
                                           ..................................................... 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรนักภูมิศำสตร์น้อย 
“Junior Geographer Academic Camp” ในวันเสำร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2566 ณ อุทยำนแห่งชำติตำดหมอก 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องรำว 
ทำงภูมิศำสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิศำสตร์ที่ตนเองได้รับน ำไปประยุกต์ใช้กับ 
กำรด ำรงชีวิตของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งไว้  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔6  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิชำกำรนักภูมิศำสตร์น้อย “Junior Geographer Academic Camp” ดังนี้                                      
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๑.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยจิตรภณ ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
๑.4 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์ เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำยนิมิตร    ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงกญัญำ 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 ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.12 นำงมณี ด้วงนิล ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรนักภูมิศำสตร์น้อย 
“Junior Geographer Academic Camp” ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

2.๑ นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
2.๒ นำงกัญญำ หมื่นชนะ รองประธำนกรรมกำร 
2.๓ นำงปรำรถนำ บุญนำค กรรมกำร 
2.4 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง กรรมกำร 

/2.5 นำงพวงรัตน์… 



 

  
 

2.5 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี กรรมกำร 
2.6 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ กรรมกำร 
2.7 นำยศุภชัย อำนพรหม กรรมกำร 
2.8 นำยรชฏ แก้วเกิด กรรมกำร 
2.๙ นำยนิรุตต ์ มูลสี กรรมกำร 
2.๑๐ นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
2.11 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด กรรมกำร 
2.12 นำยนพดล   พลกลำง กรรมกำร 
2.13 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
2.๑4 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที ่ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกรจำกอุทยำนแห่งชำติตำดหมอกเพ่ือให้ควำมรู้กับนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม จัดท ำก ำหนดกำร ค ำกล่ำวรำยงำนในพิธีเป ด - ป ด โครงกำร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน จัดท ำหนังสือรำชกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และติดต่อประสำนงำน 
กับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ควบคุมนักเรียน และรับรำยงำนตัว เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนค่ำยวิชำกำร 
นักภูมิศำสตร์น้อย “Junior Geographer Academic Camp” ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย   
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 

3.๑ นำยนิรุตต ์ มูลสี ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี กรรมกำร 
3.3 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
3.4 นำยนพดล   พลกลำง กรรมกำร 
3.5 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
3.6 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที ่ออกแบบไวนิล และตกแต่งสถำนที่ประกอบกำรจัดกิจกรรม ณ อุทยำนแห่งชำติตำดหมอก 
ให้เรียบร้อยและสวยงำม พร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย 

4.๑ นำยศุภชัย อำนพรหม ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำร 
4.๓ นำยนิรุตต ์ มูลสี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที ่เป็นพิธีกรด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร   
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 

5.1 นำยนพดล พลกลำง ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด กรรมกำร 
5.3 นำยชัยชนะ  ทองมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้ำที ่บันทึกภำพ และวีดิโอกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมล ำดับขั้นตอนให้เกิดควำมเรียบร้อย 
/6. คณะกรรมกำร… 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ประกอบด้วย
6.๑ นำงมณี ด้วงนิล ประธำนกรรมกำร 
6.๒ นำงกัญญำ หมื่นชนะ กรรมกำร 
6.3 นำยนพดล พลกลำง กรรมกำร 
6.4 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
6.5 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ออกแบบ/จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับวิทยำกรและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย
7.๑ นำงกญัญำ หมื่นชนะ ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำงปรำรถนำ บุญนำค กรรมกำร 
7.3 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี กรรมกำร 
7.4 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
7.5 นำยรชฏ แก้วเกิด กรรมกำร 
7.6 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้ำที ่จัดเตรียมอำหำร และอำหำรว่ำง ส ำหรับวิทยำกร คณะครู และนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเสื้อค่ำย ประกอบด้วย

8.๑ นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
8.๒ นำงกัญญำ หมื่นชนะ กรรมกำร 
8.3 นำยศุภชัย อำนพรหม กรรมกำร 
8.4 นำยเฉลิมชัย พันแนบ กรรมกำร 
8.5 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ออกแบบโลโก้ ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำเสื้อค่ำย 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
9.1 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ประธำนกรรมกำร 
9.2 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ กรรมกำร 
9.3 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจและรูปเล่มสรุปโครงกำร เพ่ือรำยงำนให้กบัผู้บังคับบัญชำทรำบ 

ตำมสำยกำรบังคับบัญชำต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์ 
กับนักเรียนอย่ำงสูงสุดและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  26  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

(ลงชื่อ) 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง)  

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
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