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คําสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ท่ี ๐๕๕ /  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานวันเกียรติยศประชารัฐฯ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน และงานกีฬาประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งท่ี ๓  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
--------------------------------------- 

 ดวยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรวมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๕ ภาคีเครือขาย ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาแบบมีสวนรวม และมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกของโรงเรียน 
ประชารัฐธรรมคุณ และชุมชนอําเภองาว จึงไดกําหนดจัดงานวันเกียรติยศประชารัฐฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน และงานกีฬาประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งท่ี ๓  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ และ
๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ กําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน      วันเกียรติยศประชารัฐฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน และงานกีฬาประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งท่ี ๓ ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ประกอบดวยคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา อํานวยความสะดวก จัดสรร
งบประมาณ กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบคณะบุคคลดังตอไปนี้ 
  ๑.๑  นายชิงชัย   ทิพยมณฑา   ประธานกรรมการ  
  ๑.๒  นายบรรเจิด  ขันแกว    รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางปฏิมา   นรภัทรพิมล   รองประธานกรรมการ 
๑.๔  นางบุญศรี   คําวิชัย    กรรมการ   
๑.๕  นายสําราญ   สูงติวงศ    กรรมการ 
๑.๖  นางจีรารัตน  แกวบุญเรือง   กรรมการ 
๑.๗  นายทรงพล   เฟองฟู    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘  นางวัชร ี   นนทมาลย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบคณะบุคคลดังตอไปนี้ 
  ๒.๑  นายทรงพล   เฟองฟู    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายบรรเจิด  ขันแกว    รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางปฏิมา   นรภัทรพิมล   รองประธานกรรมการ  
  ๒.๔  นางบุญศรี   คําวิชัย    กรรมการ 
  ๒.๕  นายสําราญ   สูงติวงศ    กรรมการ 

๒.๖  นางจีรารัตน  แกวบุญเรือง   กรรมการ 
๒.๗  นายมนูญ   กิติกุศล    กรรมการ   

  ๒.๘  นางเบญญทิพย  ธิกานนท   กรรมการ 
๒.๙  คณะกรรมการสมัชชานักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๗  กรรมการ 
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๒.๑๑  นางวชัร ี   นนทมาลย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๑ นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดทําและแจกจายกําหนดการจัดงานวันเกียรติยศประชารัฐฯ คําสั่ง บันทึกขอความ หนังสือออก
และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมแกผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

 ๒. ประสานงานจัดทําและสงหนังสือเชิญผูท่ีมารวมงานและเชิญแขกผูมีเกียรติ 
 ๓. อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ เชน การเบิกจาย จัดทําเอกสาร 

การติดตอประสานงาน ชวยแกปญหาตาง ๆ เปนตน  
 ๔. ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกฝายใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
 ๕. จัดหาหรือเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการจัดงานพิธีวันเกียรติยศประชารัฐฯ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓.  คณะกรรมการฝายพิธีการ  มีหนาท่ี จัดเตรียมเอกสาร คํากลาวรายงาน จัดลําดับพิธีการ กลัดชอดอกไม
สําหรับแขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการบริหารฯ และนักเรียนท่ีสรางชื่อเสียง และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๓.๑  นายทรงพล   เฟองฟู    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางปฏิมา   นรภัทรพิมล   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  นายมนตร ี   ธํารงพิทยานันท   กรรมการ 
 ๓.๔  นางธนิตา   สูงติวงศ    กรรมการ 
 ๓.๕  นายสะอาด   ทิพยประจา   กรรมการ 

๓.๖  นายสมพงษ  อินตะเสน   กรรมการ 
๓.๗  นางสาวอนุธิตา  ปวงแกว    กรรมการ 
๓.๘  คณะกรรมการสมัชชานักเรียน    กรรมการ 
๓.๙  นางจีรารัตน  แกวบุญเรือง   กรรมการเลขานุการ 
๓.๑๐  นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมการฝายจัดทําเกียรติบัตรและจัดเตรียมชอดอกไม  มีหนาท่ี จัดทําเกียรติบัตรและมอบเกียรติ
บัตร จัดเตรียมชอดอกไมและมอบชอดอกไมใหกับตัวแทนครู ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนจัดลําดับการ
มอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนท่ีมีผลงานและสรางชื่อเสียงกับโรงเรียน ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๔.๑  นางวัชร ี   นนทมาลย   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางกรรณิศา  ธิปทา    รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นายภัทรพล  ควรสุวรรณ   กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวอรุณีย  กองนาค    กรรมการ 
 ๔.๕  นางรัตติกาล  เงินมูล    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวอรอนงค  นามวงค    กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวพัชราภรณ  บุญเรือง    กรรมการ 
 ๔.๘ นายเกรียงศักดิ์  จําปาอูป    กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาววรรณิษา  นางแล    กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๒ นางสาวนิฤมล  โนวิชัย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๕.  คณะกรรมการฝายทะเบียน  มีหนาท่ี  จัดเตรียมเอกสารแผนพับ วัสดุอุปกรณ สําหรับรับลงทะเบียน     
ของรางวัล ของสนับสนุนอ่ืน ๆ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการรับมอบในงานพิธี ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๕.๑  นางเบญญทิพย  ธิกานนท   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางสาวนงนุช  จิตตา    รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจซ่ือ    กรรมการ 
๕.๔  นางสาวนุชนารถ  ไชยวัง    กรรมการ 
๕.๕  นางภัควลัญชญ  ใจเอ้ือน    กรรมการและเลขานุการ  
๕.๖  นางภรัญยา   ขันแกว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๖.  คณะกรรมการฝายการแสดงและดนตรี มีหนาท่ี ฝกซอมดนตรีใหกับนักเรียน เพ่ือบรรเลงในงาน           
วันเกียรติยศประชารัฐ (เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ เพลงมารชโรงเรียน เพลงสดุดีและเพลงอ่ืน ๆ) ตามความ
เหมาะสม ประสานงานกับคณะกรรมการฝายพิธีการ ควบคุมดูแลและกํากับการบรรเลงดนตรีใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
ควบคุมการฝกซอมรายการแสดงและนํานักเรียนแสดงตามเวลาท่ีกําหนด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๖.๑  นางจีรารัตน  แกวบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายภวูนาถ   สรอยทอง   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  วาท่ีร.ต.เชาวนวัศ  รวมชาติ    กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาวนงนุช  จิตตา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๕  นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๗.  คณะกรรมการฝายจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ มีหนาท่ี จัดเตรียมผลงานและจัดนิทรรศการอาเซียน
ศึกษา  ศูนยสงเสริมกีฬา  best practices ๘ กลุมสาระการเรียนรู,หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปฏิบัติงาน     
อ่ืน  ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  นางวัชร ี   นนทมาลย   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางสาวอรุณีย  กองนาค    รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓  นางประภาศรี  ฉัตรเจต    กรรมการ 
 ๗.๔  นายสมพงษ  อินตะเสน   กรรมการ 
 ๗.๕  นางธนิตา   สูงติวงศ    กรรมการ 
 ๗.๖  นายทรงฤทธิ ์  ใหมคามิ    กรรมการ 
 ๗.๗  วาท่ีร.ต.เชาวนวัศ  รวมชาติ    กรรมการ 
 ๗.๘  นางพรรณี   ชางเพ็ง    กรรมการ 
 ๗.๙  นางภัควลัญชญ  ใจเอ้ือน    กรรมการ 
 ๗.๑๑ นายภวูนาถ  สรอยทอง   กรรมการ 
 ๗.๑๒ นางสาวนิฤมล  โนวิชัย    กรรมการ 
 ๗.๑๓ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน   กรรมการ 
 ๗.๑๔ นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร    กรรมการและเลขานุการ  
 ๗.๑๕ นายบรรเจิด  สระปญญา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๗.๑๖ นางศิริพร   หลวงหลา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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๘.  คณะกรรมการฝายกิจกรรมแนะแนว  มีหนาท่ี   จัดเตรียมเอกสารแนะแนวการศึกษา ประสานบุคลากร
ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตมาสรางแรงจูงใจกับนักเรียนในการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

  ๘.๑  นางสาวอรุณีย  กองนาค    ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายเสนห   ชุมแสน    รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓  นายภัทรพล  ควรสุวรรณ   กรรมการ 
  ๘.๔  นางนันทชา   จันทรธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

    

 ๙. คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันฟุตบอลประชารัฐคัพ  มีหนาท่ี เตรียมเอกสารการแขงขัน จัดการแขงขัน
ตามโปรแกรมการแขงขัน น้ําดื่มนักกีฬา จัดกรรมการตัดสิน ควบคุม ดูแลการแขงขัน และสรุปผลการแขงขัน พรอมมอบ
รางวัลการแขงขัน ประกอบดวย 

  ๙.๑ นายทรงฤทธิ ์  ใหมคามิ    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นายสําราญ    สูงติวงศ    รองประธานกรรมการ 
  ๙.๓ นายสมพงษ   อินตะเสน   กรรมการ 
  ๙.๔ นายนิยม   บานคุม    กรรมการ 
  ๙.๕ นายปยะพงษ  จองปุก    กรรมการ 
  ๙.๖ นายนครินทร  พงษศรีลา   กรรมการ 
  ๙.๗ คณะกรรมการสมัชชานักเรียน    กรรมการ 
  ๙.๘ นายนพดล   เทพจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๑๐.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ี เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ ปายไวนิล ,แผนพับ 
ประชาสัมพันธงานแนะแนวการศึกษา และงานวันเกียรติยศประชารัฐฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน ประจําป  ๒๕๕๗อยางท่ัวถึง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑  นางธนิตา   สูงติวงศ    ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นายวชิัย   วงคไชย    รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓  นางผองพรรณ  จิตสงา    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๑. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  มีหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ี โตะ เกาอ้ี และอ่ืนๆ ณ บริเวณหอประชุมอาคาร
สมควรสรรพกิจ,ศูนยการเรียนรูสูชุมชนอําเภองาว,สนามกีฬา ตลอดจนตกแตงสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมใหสวยงาม 
จัดเตรียม โตะหมูบูชาพรอมดอกไม ธูปเทียน พวงมาลาดอกไมและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหครบถวนและถูกตองตามศาสนพิธี 
ออกแบบและตกแตงซุมในการบันทึกภาพใหสวยงาม และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบคณะบุคคล
ดังตอไปนี้ 

๑๑.๑  นายมนูญ    กิติกุศล    ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นายยุทธวรรษ  คําวิชัย    รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓  นายสมจิตร  หลักคํา    กรรมการ 
๑๑.๔  นายทรงฤทธิ์  ใหมคามิ    กรรมการ 
๑๑.๕  นายสกล   ศิริผอง    กรรมการ 
๑๑.๖  นางสกาวรัตน  เชียงทอง   กรรมการ 
๑๑.๗  นางทัศนพร  นามวงค    กรรมการ 
๑๑.๘  นางพนารุง  ดุลยธรรม   กรรมการ 
๑๑.๙  นายนพดล  เทพจันทร   กรรมการ 
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๑๑.๑๐  นางสาววรรณิษา  นางแล    กรรมการ 
๑๑.๑๑  นางศิริพร  หลวงหลา   กรรมการ 
๑๑.๑๒  นายสมบูรณ  คําตาบุตร   กรรมการ 
๑๑.๑๓  นายประสพ  นนทมาลย   กรรมการ 
๑๑.๑๕  นายรัตน  ขันวงค    กรรมการ 
๑๑.๑๕  นายทวีศักดิ์  บุญทา    กรรมการ 
๑๑.๑๖  นายอดุลย  ราชคํา    กรรมการ 

 ๑๑.๑๗  นายจรสั  กันทะมา   กรรมการ 
๑๑.๑๘  นายประพันธ  ตั๋นมะตี่    กรรมการ 
๑๑.๑๙  นางบางใบ  อินตาโย    กรรมการ 
๑๑.๒๐  นายประสิทธิ ์  โสวะ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๒๑  นางวรีรัตน  กันทา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

๑๒.  คณะกรรมการสิทธิประโยชนและสวัสดิการ  มีหนาท่ี วางแผน การระดมงบประมาณสนับสนุนการจัด
งาน ประสานกับบุคคล/หนวยงาน/รานคา/ลวงหนา จัดเตรียมอาหารวาง น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และโรงทานสําหรับนักเรียน     
โดยประสานงานกับคณะกรรมการปฏิคม เพ่ือรับรองแขกผูมีเกียรติรับเชิญ ประธานในพิธี คณะกรรมการจัดงาน และ
รวบรวมหลักฐาน จัดทําบัญชีการเงินจัดหาวัสดุ และอ่ืน ๆ  ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

  ๑๒.๑  นายบรรเจิด  ขันแกว    ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒  นางบุญศรี  คําวิชัย    รองประธานกรรมการ 
  ๑๒.๓  นางรจนา   จันทรทิพย   กรรมการ 

๑๒.๔  นางสาวอมรรัตน  กรรณิกา   กรรมการ 
๑๒.๕  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจซ่ือ    กรรมการ 
๑๒.๖  นายมาณพ  ปยะชาติวัฒนกุล   กรรมการ 
๑๒.๗  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน   กรรมการ 
๑๒.๘  นางพรรณี  ชางเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๙  นางอมรภัค  ธรรมสุภา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๑๓.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ/บันทึกภาพ  มีหนาท่ี   
     ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน ณ บริเวณหอประชุมอาคารสมควรสรรพกิจ   
     ๒.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน ณ ศูนยการเรียนรูสูชุมชนอําเภองาว 
     ๓. บันทึกภาพนิ่ง  ภาพวิดีโอ  รวบรวมภาพถายการจัดงานวันเกียรติยศประชารัฐฯ เตรียมภาพสําหรับ

ประกอบการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 
 ๑๓.๑  นายมนตร ี  รุงฉัตร    ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  นายสมจิตร  หลักคํา    รองประธานกรรมการ 

๑๓.๓  นางสาวชนกพร  คําตาบุตร   กรรมการ 
๑๓.๔  นายอดุลย  ราชคํา    กรรมการ 
๑๓.๕  นายวชิัย   วงคไชย    กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๖  นายภวูนาถ  สรอยทอง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๔.  คณะกรรมการฝายปฏิคม  มีหนาท่ี   
      ๑. จัดเตรียมน้ําปานะ ถวายพระสงฆ จัดเตรียม น้ําดื่มบริการแกแขกผูมีเกียรติและผูปกครองใหเพียงพอ

และท่ัวถึง ตลอดจนเตรียมอาหารกลางวันใหแขกผูมีเกียรติ ณ หอง ๕ ทศวรรษ 
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 ๒. ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกแขกผูมีเกียรติและผูปกครองท่ีมารวมงาน 
 ๓. ควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณท่ีใหบริการอาหารวาง น้ําดื่ม และอาหารกลางวัน 
 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

๑๔.๑  นางสาวชุตินันท  สิงหศักดิ์   ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒  นางพรรณี  ชางเพ็ง    รองประธานกรรมการ 

๑๔.๓  นางประพิศ  ใหมคามิ    กรรมการ 
๑๔.๔  นางภัควลัญชญ  ใจเอ้ือน    กรรมการ 
๑๔.๕  นางกรรณิกา  มณีรัตน    กรรมการ 
๑๔.๖ นางสุภาพรรณ  คงสนุน    กรรมการ 
๑๔.๗  นางมาลา   จิตรรักชาติ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสกาวรัตน  เชียงทอง   กรรมการ 
๑๔.๙  นางสาววรรณิษา  นางแล    กรรมการ 
๑๔.๑๐  นางศิริพร  หลวงหลา   กรรมการ 
๑๔.๑๑  นางสาวหนึ่งฤทัย ใจซ่ือ    กรรมการ 
๑๔.๑๒  นางสาวนชุนารถ  ไชยวัง   กรรมการ  
๑๔.๑๓  นางสาวอมรรัตน  กรรณิกา   กรรมการ 
๑๔.๑๕  นายสมบูรณ  คําตั๋น    กรรมการ 
๑๔.๑๕  นางบางใบ  อินตาโย    กรรมการ 
๑๔.๑๖  นายจรสั  กันทะมา   กรรมการ 
๑๔.๑๗  นางทัศนพร  นามวงค    กรรมการและเลขานุการ

 ๑๔.๑๘  นางวรีรัตน  กันทา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

๑๕.  คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน มีหนาท่ี ดูแลและจัดการใหนักเรียนในระดับชั้นท่ีตนเอง
รับผิดชอบเขารวมงานเกียรติยศอยางสงบเรียบรอย ควบคุมดูแลนักเรียนเขาแถวตอนรับประธานในพิธี บริเวณทางเขา
โรงเรียนจนถึงบริเวณหอประชุมสมควรสรรพกิจ ฝกซอมการตอนรับประธานบริเวณทางเขาโรงเรียน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ท่ีไดรับมอบหมาย หากหัวหนาระดับติดภารกิจใหมอบหมายรองหัวหนารับปฏิบัติหนาท่ีแทน ประกอบดวยคณะบุคคล
ดังตอไปนี้ 

  ๑๕.๑  นายทรงฤทธิ์  ใหมคามิ    ประธานกรรมการ 
  ๑๕.๒  นายฐิต ิ   นครสุวรรณ   รองประธานกรรมการ  
  ๑๕.๓  นายสวุรรณ  ฉัตรเจต    รองประธานกรรมการ  
  ๑๕.๔  นางภัควลัญชญ    ใจเอ้ือน  (หัวหนาระดับ ม.๑) กรรมการ  
  ๑๕.๕  นางผองพรรณ    จิตสงา  (หัวหนาระดับ ม.๒) กรรมการ  
  ๑๕.๖  นายสมจิตร    หลักคํา  (หัวหนาระดับ ม.๓) กรรมการ   

๑๕.๗  นายสมพงษ    อินตะเสน (หัวหนาระดับ ม.๔) กรรมการ 
  ๑๕.๘  นายดุสิต    กันทะมา (หัวหนาระดับ ม.๕) กรรมการ    
  ๑๕.๙  นายสะอาด   ทิพยประจา (หัวหนาระดับ ม.๖) กรรมการ 

๑๕.๑๐ วาท่ีร.ต.เชาวนวัศ   รวมชาติ    กรรมการและเลขานุการ 
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๑๖.  คณะกรรมการฝายพยาบาล  มีหนาท่ี  จัดเตรียมวัดสุ อุปกรณ ใหบริการดานการพยาบาลเบื้องตน และ 
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

  ๑๖.๑  นางธัญชนก  จันทรศร   ประธานกรรมการ 
  ๑๖.๒  นางมาลา   จิตรรักชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๗.  คณะกรรมการฝายดูแลความปลอดภัยและจราจร มีหนาท่ี คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานจราจรแกผูท่ีมารวมงาน วางแผนและซักซอมกับบุคลากรในการจัดท่ีจอดรถและเสนทางจราจรใหเขาใจ
ตรงกัน วางแผนและเตรียมความพรอมเก่ียวกับการจราจรและอํานวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉิน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 

  ๑๗.๑  นายสําราญ  สูงติวงศ    ประธานกรรมการ 
  ๑๗.๒  นายทรงฤทธิ์  ใหมคามิ    รองประธานกรรมการ 
  ๑๗.๓  นายดุสิต   กันทะมา   กรรมการ 

๑๗.๔  นายสกล   ศิริผอง    กรรมการและเลขานุการ 
 

   

๑๘.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  มีหนาท่ี จัดเตรียมแบบประเมินผล จัดทํารูปเลมพรอมรูปภาพประกอบ 
สรุปผลการประเมินใหคณะกรรมการดําเนินงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี้ 
  ๑๘.๑  นางวัชร ี   นนทมาลย   ประธานกรรมการ 
  ๑๘.๒  นางกรรณิศา  ธิปทา    รองประธานกรรมการ 
  ๑๘.๓  นายสําราญ  สูงติวงศ    กรรมการ 

๑๘.๔  นางจีรารัตน  แกวบุญเรือง   กรรมการ 
๑๘.๕  นางบุญศรี  คําวิชัย    กรรมการ 
๑๘.๖  นายดุสิต   กันทะมา   กรรมการ   
๑๘.๗  นางสาวพัชราภรณ บุญเรือง    กรรมการ 

  ๑๘.๘  นายบรรเจิด  สระปญญา   กรรมการและเลขานุการ  
 

ท้ังนี้  ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

    สั่ง ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
        (นายชิงชัย    ทิพยมณฑา) 
                              ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 
 


