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 ค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
       ที ่104/๒๕๖6 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ 
(Nongphai Open House) ปีการศึกษา 2565 

.................................................................................. 
ตามท่ีโรงเรียนหนองไผ่ ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ (Nongphai 

Open House) ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.       
ณ  อารคารพราวภัสสร และอาคารพลอยไพลิน  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมปลูกจิตวิทยาการเรียนรู้ประกอบกับการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 

        เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

๑.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.2 นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.3 นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๔ นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.5 นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.7 นางกัญญา  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๑0 นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.11 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑2 นายเฉลิมพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.๔ นางสกุลยา  พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๕ นายเฉลิมชัย พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

 ๒.๗ นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/๒.๘ นายนนท์ปวิธ…
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๒.๘ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ     
 2.๙ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 2.๑๐ นายสุทัศน์  อินต๊ะยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

2.1๑ นายเฉลิมพร   แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      มีหน้าที ่ด าเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ (Nongphai  Open House)  ปีการศึกษา 
2565 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 3.1.1 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 3.1.2 นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
 3.1.๓ นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.1.๔ นางอรสา   เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.1.๕ นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

3.1.๖ นายแดนชัย  สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.1.๗ นายธนกฤต ปทุมมาศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.1.๘ ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.1.๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
 3.1.๑๐ นางสายรุ้ง   นิลมูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 3.2.1 นายสรุัตน์ชัย   พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
   3.2.๒ นายอนุรักษ์   เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 

3.2.๓ นายนิมิตร   ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๔ นางสาววิยดา   ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๕ นางน้ าอ้อย   คุณดี  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๖ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๗ นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๘ นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๙ นายเฉลิมพร  แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๑๐ นายเฉลิมชัย   พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๑๑ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.2.๑๒ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
3.2.๑๓ นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

    3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.๓.๑ นางอรวรรณ   อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
3.๓.๒ นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3.๓.๓ นางกรทิพย์ มาอยู่วัง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๔ นางดวงจันทร์   สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๕ นายนะรงค์   ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ  

/3.๓.๖ นางวีรนชุ… 
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3.๓.๖ นางวีรนชุ   ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๗ นางสายชล   พลสีดา   ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๘ นางสาวจิตรวดี   ภักดีสาร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๙  นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.10 นายธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.11 นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑2 นางเนตรนภา   แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑3 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑4 นางสาวศิริวรรณ  ศิริสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑5 นางสาวพิมพ์พจี  สิงห์เส  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑6 นายราชัย แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.๑7 นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.18 นายนิกร   หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.19 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.20 นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.21 นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.22 นายสรสิช ขันตรีมิตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.23 นายนพดล พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.24 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.3.25 นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๓.26 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
3.3.27 นางสกุลยา   พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

    3.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
3.๔.๑ นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
3.๔.๒ นางกัญญา   หมื่นชนะ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3.๔.3 นางปรารถนา   บุญนาค  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๔ นางสาวกรรณิการ์  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๕ นางพวงรัตน์ จิตอารี  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๖ นายรชฏ  แก้วเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๗ นายศุภชัย   อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๘ นางวนิดา   สารสิทธิ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๙ นางมณี             ด้วงนิล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๑๐ นายนิรุตต์   มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๑๑ นางญาตา   ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๔.๑2 นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ   

    3.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
 3.๕.๑ นางสาววิรัตน์   ค าเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 3.๕.๒ นางเพลินทิพย์   โล่หส์ุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 

/๓.๕.๓ นางสาวบวัเรียน… 
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3.๕.๓ นางสาวบวัเรียน  ฤทธิก์ล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๕.4 นางสาวชาริณา   ศรีเหรา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๕.5 นายชวุฒิ   มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.5.6 นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.5.7 นางสาวอสมาภรณ์  มัน่พุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๕.8 นางสาวขนิษฐา   อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ    
3.5.9 นายนภัส   บุญเสริม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.5.10 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.5.11 นายสุทัศน์  อินต๊ะยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.5.12 นางสาวนุชนาฏ  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๕.๑3 ครูชาวต่างชาติ   ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๕.๑4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
3.5.15 นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

    3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
 3.6.๑ นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 3.6.๒ นายสวุรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
 2.6.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ  

2.6.4 นายณัฏฐนันท ์ ทาชาติ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
    3.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 

3.๗.๑ นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
3.๗.๒ นายมานะ   บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3.๗.๓ นางกุมารี   ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

 3.๗.๔ นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.๗.๕ นายติณณภพ   ตรีสอน  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
 3.๗.๖ นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
    3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 

3.8.๑ นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
3.8.๒ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3.8.๓ นายยุทธนา   นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8.๔ นายณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8.๕ นางสาวรินญภัช   มิไพทูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8.6 นายพโยธร   ผลพูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8.7 นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.8.8 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

    3.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
3.๙.๑ นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
3.๙.๒ นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3.๙.๓ นางสาววิรัตน ์ ค าเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
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3.9.4 นายยุทธนา   นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๙.๕ นางอรสา   เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3.๙.6 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

    3.10 กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานท า ประกอบด้วย 
  3.10.1 นายสรสิช ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
  3.10.2 นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
  3.10.3 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.10.4 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.10.5 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.10.6 นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 3.11 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
  3.11.1 นายศุภชัย อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
  3.11.2 นายนิรุตต์ มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
  3.11.3 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.11.4 นางมณี  ด้วงนิล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.11.5 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
    3.12 กิจกรรม To Be Number One ประกอบด้วย 
  3.12.1 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
  3.12.2 นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
  3.12.3 นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.12.4 นางสาวนุชนาฏ  พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.12.5 นายชวุฒิ มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 
  3.13.1 นายสุวรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
  3.13.2 นางสาวสุวรรณ ี ภู่ชัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
  3.13.3 นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.13.4 นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.13.5 นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.13.6 นายนภัส บุญเสริม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
  3.13.7 นางเนตรนภา  แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 3.14 กิจกรรมชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  3.14.1 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
  3.14.2 นักเรียนชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  กรรมการ 
  3.14.3 คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  3.14.4 นางญาตา ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที่ ด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอาชีพเพ่ือการมีงานท า  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (นิทรรศการบ้านของพ่อ)         
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กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมชมรม RSC ถนนปลอดภัย
ในสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
 4.๑ นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธานกรรมการ 
 4.๒ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ  
 4.๓ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า           ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
      ๕.๒ นางสาวชาริณา   ศรีเหรา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ  
 5.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

5.4 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๕.5 นายเฉลิมพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ  

 ๕.๖ ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 5.7 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที่ ล าดับพิธีการเป็นพิธีกรในพิธีเปิด และด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดระยะเวลา                 
ด าเนินกิจกรรม ประสานกับคณะกรรมการสภานักเรียนในการเยี่ยมชมนิทรรศการ 
6. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง ประกอบด้วย 
 6.1 นายมานะ    บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
 6.3 นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนด าเนินการแสดงนาฏศิลป์ และ To Be Number One ในพิธีเปิด 
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายนิกร    หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่      รองประธานกรรมการ    
 ๗.๓ นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 

๗.4 นายชัยชนะ   ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
 7.5 นายกิตติชัย   ทองมา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการ    

7.6 นักเรียนชุมนุม NP Gallery     กรรมการ 
 7.7 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ออกแบบป้ายงาน จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ ตลอดการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ 
8. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย 
 8.๑ นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
 8.2 นายมานะ    บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่      รองประธานกรรมการ 

8.๓ นางญาตา     ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.๔ นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.๕ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/๘.๖ นางสาวรุ่งทิวา… 
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8.๖ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.7 นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
8.๘ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.๙ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.1๐ นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.1๑ นางสาวพิมพ์พจี สิงห์เส  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 

 8.๑๒  นางสาวศิริวรรณ   ศิริสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 

8.13 นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
8.14 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
8.15 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 

 8.16 นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มส าหรับครูและแขกท่ีมาร่วมงานพิธีเปิด 
9. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
 9.1 นายศุภชัย  อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 

9.2 นางกัญญา    หมื่นชนะ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
 ๙.๔ นางญาตา     ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 

9.๕ นางน้ าอ้อย   คุณดี  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
9.๖ นางสมพิษ  สุทธะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการ 

 9.7 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
9.8 นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดท าหนังสือเชิญประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ต้อนรับแขกเข้าท่ีนั่ง เป็นไกด์น าประธาน

และแขกผู้มีเกียรติชมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ 
10. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย 
 10.๑ นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่      ประธานกรรมการ 
 10.๒ นายนิรุตต ์ มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่      รองประธานกรรมการ 
 10.๓ นายณัฐวุฒิ   ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 
 10.๔ นายมานะ   บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการ 

10.5 นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
10.6 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
10.7 นายพโยธร   ผลพูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

 10.8 ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ  
 10.9 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู    กรรมการ 
 10.10 นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดหา จัดเตรียมและจัดเก็บ เต็นท์ส าหรับจัดกิจกรรม จัดท าป้ายบนเวที ตกแต่ง 
ความสวยงาม และจัดเตรียมเครื่องเสียงส าหรับใช้ในสถานที่พิธีเปิด   
1๑. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 1๑.1 นายราชัย  แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนอ+งไผ่     ประธานกรรมการ 

/๑๑.๒ นางกรรณิกา… 
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1๑.2 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่    รองประธานกรรมการ 
1๑.3 นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมการ 
1๑.4 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดท าเกียรติบัตรออนไลน์  เพ่ือมอบให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่    ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ่     รองประธานกรรมการ 
1๒.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๑๒.4 นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์พยาบาล และดูแลพยาบาลผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่     รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ นางสกุลยา   พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการ 
๑๓.๕ นายเฉลิมพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล วิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบสอบถาม และสรุปผล 

การด าเนินโครงการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่   25  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

   ลงชื่อ    
     (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง)ชู 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


