
 

 

 

คําสั่งโรงเรียนหนองกีพ่ิทยาคม 

ที่ ๔๒๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตอนรบัผูอํานวยการโรงเรียนมาดํารงตําแหนงใหม 

………………………………………………. 

 ตามที่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  ไดมีคําสั่งยายและแตงต้ัง  
นายประชัย  พรสงากลุ  ผูอํานวยการโรงเรยีนรมยบรุีพทิยาคม รัชมังคลาภิเษก  มาดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  น้ัน  ในการน้ี  ผูอํานวยการประชัย  พรสงากลุ  กําหนดเดินทาง 

มาปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  ในวันเสารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ดังน้ัน  โรงเรียนจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการตอนรับผูอํานวยการโรเรียนมาดํารงตําแหนงใหม  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

  ๑.๑ นายอุดม ไชยชนะ ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นางอัมพร  บุญชัยสุข รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายบุญเสรมิ กัณหา กรรมการ 

  ๑.๔ นายธวัฒนชัย  สายวิเศษ กรรมการ 

  ๑.๕ นางมัณฑนา  ฤทธิมงคล กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการเชิญแขกผูมีเกียรติ 

  ๒.๑ นางอัมพร  บุญชัยสุข ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางวนัสนันท  บัวชุม รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางพรทพิย  แสนจันทร กรรมการ 

  ๒.๔ นางศรีจันทร  ภูชุม กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาววรกานต  บุญกองชาติ กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๖ นายสุรศักด์ิ  วัชพืช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  เชิญแขกผูมีเกียรติมารวมตอนรับผูอํานวยการโรงเรียนและคณะทีม่าสง 
๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี 

  ๓.๑ นายบญุเสรมิ  กัณหา ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายณัฐกิตต์ิ  สุรสรรคสริ ิ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นายจําเรญิ  พลสม กรรมการ 

  ๓.๔ นายบัวพันธ  บุญเข่ือง กรรมการ 

  ๓.๕ นายแสงอรุณ  ดายกลาง กรรมการ 

  ๓.๖ นายสุพล  อัตโร กรรมการ 

  ๓.๗ นายสมชาย  ด่ิงกลาง กรรมการ 

  ๓.๘ นายจําลอง  วัชพืช  กรรมการ 

  ๓.๙ นายจําลอง  รถเพ็ชร กรรมการ 
  ๓.๑๐ นายหาญณรงค  สีลาคุปต กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ๑. จัดทําปาย  และตกแตงสถานที ่
   ๒. จัดโตะ – เกาอี้  สําหรับบริการอาหารและเครือ่งด่ืม 
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๔. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 

  ๔.๑ นายอิศดล  ชํานินอก ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นายวราวุฒิ  เหลาจินดา กรรมการ 
  ๔.๓ นายวรวิทย  จีนเกา กรรมการ 

  ๔.๔ นายมานะ  กิ่งสีดา กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี จัดเตรียม  ควบคุมระบบแสง สี เสียง และบันทึกภาพน่ิง  ภาพวีดีโอ 

๕. คณะกรรมการฝายพิธีการ 

  ๕.๑ นายอุดม  ไชยชนะ ประธานกรรมการ 

  ๕.๒ นางสิรลิักษณ  ผลาเลิศ รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นายชาลี  ขาวงาม กรรมการ 

  ๕.๔ นางสาวยุพาภรณ  มีชัย กรรมการ 

  ๕.๕ นางสาวแอนนา  พิลาภ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ๑. เปนพิธีกร  ดําเนินพิธีการในงาน 

   ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบของขวัญและชอดอกไม 
๖. คณะกรรมการอาหารและเครื่องด่ืม 

  ๖.๑ นางศุภลักษณ  ไชยชนะ ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นางวราภรณ  พรรคฐิน รองประธานกรรมการ 

  ๖.๓ นางวริทธ์ิธรา  วัฒนานุสิทธ์ิ กรรมการ 
  ๖.๔ นางลักขณา  เลาหศิริวงศ กรรมการ 

  ๖.๕ นางสาวรดาการ  ปรางสุข กรรมการ 
  ๖.๖ นางสาวภาสินี  สุทธิธรรม กรรมการ 

  ๖.๗ นางสุจรีัตน  ชํานินอก กรรมการ 

  ๖.๘ นางสมพร  จิตตคง กรรมการ 

  ๖.๙ นางพิมพภัชฎา  พิกุลทอง กรรมการ 
  ๖.๑๐ นางสาวชุติมา  คล้ําภิบาล กรรมการ 

  ๖.๑๑ นางจิรภัทร  ยันละหา กรรมการ 
  ๖.๑๒ นางสาวผกามาศ  อาญาเมือง กรรมการ 

  ๖.๑๓ นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย กรรมการ 

  ๖.๑๔ นางสม  อัตโร กรรมการ 

  ๖.๑๕ นางสาวสายสุนีย  ศรีทองสุข กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑. จัดทํา และจัดหาอาหารและเครื่องด่ืม 

   ๒. ดูแล บริการอาหารและเครื่องด่ืม 

๗. คณะกรรมการตอนรับ 

  ๗.๑ นายไพบูลย  สนิทรัมย ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นายประภาส  จูงพันทาว รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ นางศุภลักษณ  ไชยชนะ กรรมการ 

  ๗.๔ นางวราภรณ  พรรคฐิน กรรมการ 
  ๗.๕ นางสุจรีัตน  ชํานินอก กรรมการ  

  ๗.๖ นายอาคม  ผลาเลิศ กรรมการ 
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  ๗.๗ นายสุเนตร  บอกประโคน กรรมการ 

  ๗.๘ นางพรพรรณ  อาภรณพงษ กรรมการ 

  ๗.๙ นางรัชนี  บอกประโคน กรรมการ 

  ๗.๑๐ นายอุเทน  ระวะใจ กรรมการ 
  ๗.๑๑ นายวราวุฒิ  เหลาจินดา กรรมการ 
  ๗.๑๒ นางสาวกษมาพร  สายเพ็ชร กรรมการ 

  ๗.๑๓ นางสาวศิริวรรณ  รักษาธรรม กรรมการ 

  ๗.๑๔ นางสาวสุธาสินี  สงิหประโคน กรรมการ 
  ๗.๑๕ นางสาวชุดารัตน  นวมจิตร กรรมการ 

  ๗.๑๖ นางสาวพรทิพย  สีโสภณ กรรมการ 

  ๗.๑๗ นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย กรรมการ 
  ๗.๑๘ นางสาวนวรินทร  แตะอินรัมย กรรมการ 

  ๗.๑๙ นางสาวสจุิตรา  กุสริัมย กรรมการ 

  ๗.๒๐ นางสาวกรณิการ  กันทะมา กรรมการ 

  ๗.๒๑ นายวรวิทย  จีนเกา กรรมการ 

  ๗.๒๒ นายชัยยัน อรชุน กรรมการ 
  ๗.๒๓ นางลักขณา  เลาหศิริวงศ กรรมการและเลขานุการ   
 มีหนาท่ี  ตอนรับผูอํานวยการโรงเรียนและคณะที่มาสง 

๘. คณะกรรมการจัดการแสดง 

  ๘.๑ นายธวัฒนชัย  สายวิเศษ ประธานกรรมการ 

  ๘.๒ นายหาญณรงค  สีลาคุปต รองประธานกรรมการ 

  ๘.๓ นายมนพ  กึมรัมย กรรมการ 

  ๘.๔ นางกรกฎ  ลัทธิ กรรมการ 

  ๘.๕ นางสาววัลยา   ทองทา กรรมการ 

  ๘.๖ นางสาวสมหมาย  ชนพิมาย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ฝกซอม  และจัดการแสดงตอนรบัผูอํานวยการ คณะที่มาสง และผูที่มารวมตอนรบั 
๙. คณะกรรมการประเมินผล 

  ๙.๑ นางสาววาสนา  กีรติรวีวัฒน ประธานกรรมการ 

  ๙.๒ นางทิพวัลย  ลุนพรม รองประธานกรรมการ 

  ๙.๓ นางรัตนาภรณ  ปะภาเวสัง กรรมการ 

  ๙.๔ นางนุชสรา  ปานเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ประเมินผลการดําเนินงาน  รายงานผูบรหิารตามลาํดับ 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ังตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย    

  สั่ง ณ วันที่  ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

                   (นายอุดม  ไชยชนะ) 
            รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน 
        ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกี่พทิยาคม 


