
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่ ๑๐๘/๒๕๖๖ 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมอำเซียน  
        ---------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดกิจกรรมอำเซียน ตำมโครงกำร
อำเซียนในวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อำคำรพรำวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน บทบำทควำมส ำคัญของประเทศไทยในประชำคมอำเซียน  
และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศในประชำคมอำเซียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีตั้งไว้  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอำเซียน ดังนี้      
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย   
    ๑.๑ นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง  ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
    ๑.2 นำยจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
    ๑.3 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
   ๑.๖ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 

    ๑.๗ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.8 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.9 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.10 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    ๑.๑1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๑.๑2 นำงมณี  ด้วงนิล คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมอำเซียนให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
    ๒.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.3 นำงปรำรถนำ  บุญนำค  กรรมกำร 
    ๒.4 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง กรรมกำร 

 ๒.5 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี  กรรมกำร 
    ๒.6 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์ กรรมกำร 
    ๒.7 นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำร 

/๒.๘ นำยนิรุตต์...  



 
 - ๒ - 

    ๒.๘ นำยนิรุตต์  มูลสี    กรรมกำร  
    ๒.๙ นำยรชฏ  แก้วเกิด            กรรมกำร  
    ๒.๑๐ นำงญำตำ ศรโีคตร           กรรมกำร 
    ๒.๑๑ นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด  กรรมกำร 
    ๒.๑๒ นำงมณี  ด้วงนิล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กิจกรรมด ำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย  
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นำงมณี  ด้วงนิล               ประธำนกรรมกำร 
     ๓.๒ นำงปรำรถนำ  บุญนำค   กรรมกำร 
     ๓.๓ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   กรรมกำร 
     ๓.๔ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
     มีหน้ำที ่จัดท ำเอกสำร ค ำสั่ง เกียรติบัตร และข้อสอบ           
  ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย  
      4.๑ นำยนิรุตต์  มูลส ี   ประธำนกรรมกำร 
      4.๒ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
      4.๓ นำงปรำรถนำ  บุญนำค   กรรมกำร 
      4.๔ นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 
      4.๕ นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรจัดตกแต่งสถำนที่จัดผ้ำประดับให้สวยงำม เครื่องเสียง จัดท ำป้ำยงำนและอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำร ประกอบด้วย 
    ๕.๑ นำงมณี  ด้วงนิล    ประธำนกรรมกำร 
    ๕.๒ นำงวนิดำ  สำรสิทธ ์   กรรมกำร  
    ๕.๓ นำยศุภชัย  อำนพรหม   กรรมกำร 
    ๕.๔ นำยนิรุตต์  มูลส ี    กรรมกำร 
    ๕.๕ นำงปรำรถนำ  บุญนำค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่จัดนิทรรศกำรอำเซียน  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำอำเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง  ประธำนกรรมกำร  
    ๖.๒ นำงพวงรัตน์  จิตอำรี   กรรมกำร 
    ๖.๓ นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำร 
    ๖.๔ นำยนิรุตต์  มูลส ี    กรรมกำร  
    ๖.๕ นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่จัดท ำข้อสอบและตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำอำเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
เพ่ือจัดอันดับรำงวัลที่ ๑,๒,๓ ของแต่ละระดับชั้นในวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำอำเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปลำย ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นำงวนิดำ  สำรสิทธ ์   ประธำนกรรมกำร   
    ๗.๒ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   กรรมกำร 

/๗.๓ นำยศุภชัย...   



- ๓ - 

    ๗.๓ นำยศุภชัย  อำนพรหม กรรมกำร 
    ๗.๔ นำงมณี  ด้วงนิล  กรรมกำร 
    ๗.๕ นำงปรำรถนำ  บุญนำค กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มีหน้ำที ่จัดท ำข้อสอบและตัดสินกำรประกวดตอบปัญหำอำเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เพ่ือจัดอันดับรำงวัลที่ ๑,๒,๓ ของแต่ละระดับชั้นในวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินประกวดวำดภำพอำเซียน ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง ประธำนกรรมกำร 
    ๘.๒ นำยติณณภพ  ตรีสอน กรรมกำร 
    8.๓ นำยนิรุตต์  มูลส ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
    มีหน้ำที ่ตัดสินกิจกรรมประกวดวำดภำพอำเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย เพื่อจัด
อันดับรำงวัลที่ ๑,๒,๓ ของแต่ละระดับชั้นในวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย 
    ๙.๑ นำงญำตำ  ศรีโคตร   ประธำนกรรมกำร 
    ๙.๒ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร 
    ๙.๓ นำงปรำรถนำ  บุญนำค  กรรมกำร 
    ๙.๔ นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด กรรมกำร 
    ๙.๕ นำงพวงรัตน์  จิตอำรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    มีหน้ำที ่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
      ๑๐.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
      ๑๐.๒ นำยชัยชนะ  ทองมำ กรรมกำร 
      ๑๐.๓ นำยกิตติชัย  ทองมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้ำที ่บันทึกภำพตลอดงำน   
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
      ๑๑.๑ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
      11.2 นำงปรำรถนำ  บุญนำค กรรมกำร 
      ๑๑.3 นำงวนิดำ  สำรสทิธิ์  กรรมกำร 
      ๑๑.4 นำงมณี  ด้วงนิล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้ำที ่ออกแบบประเมิน แบบสอบถำม จัดเก็บข้อมูล รวบรวม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม

      ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ 
กำรจัดกิจกรรมอำเวียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ลงชื่อ 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


