
คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่ ๑๒๙/๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน 
………………………………………………. 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนด
ไว้ในแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่จะช่วยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัย เป็นพลเมืองดี   ในอนาคต นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์
แก่สังคม และวิถีระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติด อีกท้ังเป็นการ
ปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดี   
ต่อชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์  งานลูกเสือโรงเรียนหนองไผ่ จึงกำหนดจัด งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ต้านภัยยาเสพติด  เทิดไท้องค์ราชัน ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองไผ่  
อำเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์   

เพ่ือให้การดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ดำเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ อาศัยตามความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ ดำเนินงานจัดงาน ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๓  นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๔  นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๕  นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๖  นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๗  นางกัญญา  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๘  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๙  นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๑๐นายยุทธนา นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑.๑๑นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ  
๑.๑๒นางอรสา  เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
๒.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการและประสานงาน   ประกอบด้วย 

๒.๑  นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางดวงตะวัน นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 

/๒.๔  นายวิษรุตต์  เมืองทา............... 



-๒- 
๒.๔  นายวิษรุตต์   เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๒.๕  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ   

 ๒.๕  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๖  นางอรสา  เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๗  นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง   ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๘  นางปรารถนา บุญนาค  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๐ นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๑ นางกัญญา  หมื่นชนะ ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๒ นายสุวรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๓ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๔ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๑๕ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๑๖ นายยุทธนา   นาอุดม  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗ นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ประชุม วางแผน ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และรวบรวมสรุปรูปเล่ม 
เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัด ตกแต่งสถานที่   ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายวิษรุตต์   เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๓.๔  นางมณี  ด้วงนิล  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๓.๕  นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
๓.๖  นางสายรุ้ง  นิลมูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๗  นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๘  นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๙  นายนะรงค ์ ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๐ นายพโยธร ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๑ นายติณณภพ ตรีสอน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๓.๑๒ นางสาวจิดาภา เกณฑ์มา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวกาญจนา สุดทำนอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๔ นายขจรยศ จันทร์ทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวสวุณี พรมชิน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๖ นายณัฐพล นาป้อม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๗ นายชลสิทธิ ์ ใสสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๑๘ นายอัครพล จันทรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
๓.๑๙ นางสาวขวัญกมล ศรีวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
๓.๒๐ นางสาวศิริลักษณ์ กรุณา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 

/๓.๒๑ นายพีระพัชร ไกรพล................. 



-๓- 
๓.๒๑ นายพีระพัชร ไกรพล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวเมทิน ี คงปรางค์ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวนรินทิพย์ ศรีทาสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ   
๓.๒๔ นายธีรวุฒ ิ เนตรแสงสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาวเกตน์นิภา บุญยก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
๓.๒๖ นายกฤตวิทย์ ชัยศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๗ นายทักษิณา แก้วทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๘ นายทวีศักดิ์ ศรีภาชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๒๙ นางสาววรรพร สมบูรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๓.๓๐ นางสาวจิราพร จำปางาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ   
๓.๓๑ นายนิรุตต ์ มูลสี  ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานุการ  
๓.๓๒ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดตกแต่งซุ้มประตู เวที ปะรำพิธีกองอำนวยการ  ติดต้ังป้ายงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ตกแต่งธงทิว  
โต๊ะหมู่บูชา จัดแท่นกล่าวรายงาน แท่นประธาน  ต้นไม้ ดอกไม้ประดับตกแต่งงานพิธี ดูแลห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ไฟแสงสว่าง
ของค่ายพัก กำจัดขยะมูลฝอยบริเวณพ้ืนที่ใช้ร่วมกัน 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง และดนตรี  ประกอบด้วย 

๔.๑  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๓  นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๔  นายพโยธร  ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๕  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๖  นายพิชญุตม ์ เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๔.๗  นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๔.๘  นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๔.๙  นายรชฏ  แก้วเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๔.๑๐ นายทวีศักดิ์ ศรีภาชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๑ นายธีรวุฒ ิ เนตรแสงสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๒ นายณัฐพล นาป้อม   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 

 ๔.๑๓ นายชลสิทธิ ์ ใสสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๔ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียม  ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง อำนวยความสะดวกด้านเสียงในการฝึกซ้อม และงานพิธี 
 ๒.  เตรียมเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงลูกเสือต่างๆ ควบคุมการบรรเลงเพลงประกอบพิธี 
 ๓.  ควบคุมดูแลเครื่องเสียง และประสานงานเพลงที่ใช้ในการแสดง และดนตรี 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายยุทธนา  นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวชาริณา ศรีเหรา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวขนิษฐา     อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๔ นายนภัส  บุญเสริม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

/๕.๕ นางสาวกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา............... 



-๔- 
๕.๕ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 

 ๕.๖ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๗ นางน้ำอ้อย  คุณดี  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๘ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๙ นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๑๐ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวจิดาภา เกณฑ์มา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
๕.๑๓ นายขจรยศ จันทร์ทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๕.๑๔ นายอัครพล จันทรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
๕.๑๕ นางสาวเมทิน ี คงปรางค์ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวขนิษฐา     อยูข่้างแรม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๗ นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำกำหนดการ  ประชาสัมพันธ์กำหนดการ จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน   คำกล่าวโอวาท  ดำเนินการฝึกซ้อม 
นัดหมายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ตลอดพิธีเปิด พิธีจุดเทียนชัย งานชุมนุมรอบกองไฟ
และพิธีปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางทาริกา  วงศ์แก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ  
 ๖.๒ นางอรวรรณ อานพรหม  ครโูรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายธวัฒนช์ัย   แก้วเมืองปัก ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ  
 ๖.๔ นางกรทิพย์   มาอยู่วัง  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 

๖.๕ นางดวงจันทร์   สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวจิตรวดี   ภักดีสาร  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวรุ่งทิวา   รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๙ นายนะรงค์   ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๐ นางวีรนุช   ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๑ นางเนตรนภา   แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๒ นางสายชล   พลสีดา  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๓ นายพิชญุตม์   เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๔ นายนิกร    หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๕ นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๖ นายราชัย   แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวสภุาภรณ์   กรณ์แก้ว   ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ  
๖.๑๙ นายนรเศรษฐ์   แก้วขาว  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๒๐ นายสรสชิ   ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 

/๖.๒๑ นายนนท์ปวิธ   เที่ยงดีฤทธิ์.................. 
 



-๕- 
๖.๒๑ นายนนท์ปวิธ   เที่ยงดีฤทธิ์    ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ  
๖.๒๒ นางสาวพิมพ์พจี   สิงห์เส   ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๒๓ นายนภดล   พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๖.๒๔ นางสาวศิริวรรณ  ศิริสขุประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๖.๒๕ นางสาวสวุณี  พรมชิน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๖.๒๖ นางสาวกาญจนา  สุดทำนอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๖.๒๗ นายอัครพล  จันทรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๖.๒๘ นางสาวกนกอร   พาแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๖.๒๙ นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๓๐ นางสกุลยา   พรมเท้า        ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้เข้าไปร่วมกิจกรรม 
  ๒.  จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง 

 ๓.  ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และประทับตรากิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.  สรุปกิจกรรมประจำวันเพื่อรายงานข้อดี และข้อควรปรับปรุง ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบเป็นรายวัน 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
๗.๑ นายจิตรภณ    ชมภู่  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางกัญญา  หมื่นชนะ ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร    ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๕ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๖ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๗.๗ นางพัชรินทร์ จนัทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๘ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๙ นายแดนชัย  สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๗.๑๐ นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๑ ว่าที่ ร.ต พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวปวีณา มลฑาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๔ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๕ นางสาวเมทินี  คงปรางค์ดี นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๑๖ นางสาวทักษิณา  แก้วทา  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๑๗ นางสาวนรินทิพย์  ศรีทาสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๑๘ นายกฤตวิทย์  ชัยศรี  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๑๙ นางสาวขวัญกมล  ศรีวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๒๐ นางสาวจิดาภา  เกณฑ์มา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๒๑ นางสาววรรณพร  สมบูรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 
๗.๒๒ นางสาวศิรินภา   กันแจ่ม  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู กรรมการ 

/๗.๒๓ นายมานะ บุญเกิด.................. 



-๖- 
๗.๒๓ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒๔ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบญัชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้เข้าไปร่วมกิจกรรม 
  ๒.  จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง 

 ๓.  ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และประทับตรากิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.  สรุปกิจกรรมประจำวันเพื่อรายงานข้อดีและข้อควรปรับปรุง ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบเป็นรายวัน 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นางดวงตะวัน   นามา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางสาวเจริญ   ผลฉัตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๘.๔ นางอรสา    เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
 ๘.๕ นางปรารถนา   บุญนาค  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๘.๖ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
 ๘.๗ นายนนท์ปวิธ   เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๘.๘ นายเฉลิมชัย    พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๘.๙ นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  

๘.๑๐นายนภัส    บุญเสริม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๘.๑๑นายรชฏ   แก้วเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๒นายชวุฒ ิ   มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๔ นางสาวดวงกมล   ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๕ นางญาตา  ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๖ นางพวงรัตน์ จิตอารี  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๗ นางเนตรนภา   แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๘ นายชัยชนะ   ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๙ นางสาวนุชนาถ   พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๒๐ นายณัฐพล   นาป้อม  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๑ นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัย   นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๒ นายชลสิทธิ์   ใสสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๓ นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรี นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๔ นายพีรพัช   ไกรพล  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๕ นางสาวศิรินภา   กันแจ่ม  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๖ นางสาววรรณพร  สมบูรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๘.๒๗ นายสุวรรณ   กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒๘ นายณัฏฐนันท์   ทาชาติ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.๒๙ นายธนกฤต  ปทุมมาศ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดเพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้เข้าไปร่วมกิจกรรม 
/๒.  จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด..................... 
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  ๒.  จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง 

 ๓.  ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และประทับตรากิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.  สรุปกิจกรรมประจำวันเพื่อรายงานข้อดีและข้อควรปรับปรุง ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบเป็นรายวัน 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นายวิษรุตต์   เมืองทา   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายณัฐวุฒิ   ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๔ นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๙.๕ นางสาวชลลดา   จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๖ นางเพลินทิพย์  โล่สุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๗ นายพโยธร   ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๘ นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๙ นางกุมารี   ทับทิมหล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๐ นางมณี   ด้วงนิล  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๑ นางสายรุ้ง  นิลมูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๒ นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๙.๑๓ นางวนิดา  สารสิทธิ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๔ นางสาววิยดา ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๕ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๖ นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๗ นายตฤณภพ  ตรีสอน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๙.๑๘ นายบัณฑิต    พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม 

  ๒.  จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง 
 ๓.  ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และประทับตรากิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.  สรุปกิจกรรมประจำวันเพื่อรายงานข้อดีและข้อควรปรับปรุง ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบเป็นรายวัน 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และจัดทำเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑ นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นายราชัย  แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 

๑๐.๓ นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวสภุาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๐.๕ นางกรรณิกา        เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๐.๖ นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๐.๗ นายกิตติชัย ทองมา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 

/๑๐.๘ นายธันวา อุณหิต............... 
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๑๐.๘ นายธันวา  อุณหิต  นักเรียนชมรมNP gallery home กรรมการ 

 ๑๐.๙ นายนภดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๐นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรม การเตรียมงาน  พิธีการ ภาพกิจกรรมต่างๆในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้าน
ภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ออกแบบเกียรติบัตร และจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน จัดเกียรติบัตร
ออนไลน์ให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดที่ผ่านกิจกรรม 
๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  ประกอบด้วย  

๑๑.๑ นายศุภชัย  อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวปวีณา มลฑาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๕ นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๖ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๗ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวสภุาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
๑๑.๙ นางสมพิษ  สุทธะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๑๑นางสาวพิมพ์พจี สิงห์เส    ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จัดเตรียมป้ายชื่อ บันทึกประชุมและรายงาน
ผลการประชุม จัดทำกำหนดการติดประกาศ และแจกผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ออกหนังสือราชการเพ่ือประสานงานสถานี
ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง หนังสือเชิญประธาน และผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 
๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 ๑๒.๑ นายนิรุตต ์ มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ นายธวัชชัย แก้วเมืองปัก ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๓ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๔ นายนะรงค ์ ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๕ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๖ นายพโยธร ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๗ นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๘ นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๙ นายสุวรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๑๐ นายนภัส บุญเสริม ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๒.๑๑ นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ วางมาตรการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาววรรณพร  สมบูรณ์   ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวสิรินภา   กันแจ่ม    นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 

/๑๓.๔ นายพีรพัชร   ไกรพล............ 
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๑๓.๔ นายพีรพัชร   ไกรพล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  กรรมการ 
๑๓.๕ นางสาวปภานันท์  ทาแจ้ง   นักเรียนชุมนุม ยสร.  กรรมการ 
๑๓.๖ นางสาวพิมพ์ชนก กำเนิดกลาง นักเรียนชุมนุม ยสร.   กรรมการ 
๑๓.๗ นายวชัรวิทย์   จูเผื่อน   นักเรียนชุมนุม ยสร.   กรรมการ 
๑๓.๘ นายณัฏฐนันท์   ทาชาติ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมยา สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานกับค่ายย่อย เมื่อมีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
มีอาการเจ็บป่วยระหว่างงานชุมนุมฯ 
๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นางวนิดา สารสิทธิ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นางสาววิยดา  ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๔ นางวีรนุช  ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๕ นายนะรงค์  ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๖ นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๗ นางสาวหัชชพร   อินทร์รจนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๘ นางสาวรินญภชั   มิไพทูล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๙ นางสายชล   พลสีดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๔.๑๐นางสาวจุฑามาศ  ยิ้มยินดี เจ้าหน้าที่การเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๑๑นางสาวพิไลวรรณ พุ่มเกตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงาน จัดซื้อ จัดจ้าง  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และสรุปค่าใช้จ่าย
รายงานต่อผู้อำนวยการ   
๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒  นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๑๕.๓  นางสาวชลลดา   จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๔  นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑๕.๕  นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑๕.๖ นางสาวศิริลักษณ์ กรุณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๑๕.๗ นางสกุลยา  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ออกแบบการประเมิน แบบสัมภาษณ์   ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานผล 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

     สั่ง  ณ วันที่  ๑๐   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 (ลงชื่อ) 
     (นางสาวอารีรัตน์  ชรูวง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


