
 
 

ค าสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ที ่ ๐๐๕  /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันครู อ าเภองาว ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
--------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณร่วมกับชมรมครูอําเภองาว และชมรมครูบํานาญอําเภองาว กําหนดจัดงานวันครู 
อําเภองาว ประจําปี  ๒๕๕๙  เพ่ือรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยได้กําหนด
จัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๑ และ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวันครู อําเภองาว ประจําปี ๒๕๕๙  
ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหา อํานวยความสะดวก จัดสรร
งบประมาณ กํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา   ประธานกรรมการ  
  ๑.๒  นายทรงพล   เฟ่ืองฟู    รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นายบรรเจิด  ขันแก้ว    รองประธานกรรมการ 
๑.๔  นางปฏิมา   นรภัทรพิมล   รองประธานกรรมการ 
๑.๕  นางบุญศรี   คําวิชัย    กรรมการ 
๑.๖  นางวัชร ี   นนทมาลย์   กรรมการ 
๑.๗  นายสําราญ   สูงติวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘  นางจีรารัตน ์  แก้วบุญเรือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่ ประชุมวางแผน เตรียมการ และประสานงานคณะกรรมการฝุายต่างๆ  
ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  นายสําราญ   สูงติวงศ ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางจีรารัตน ์  แก้วบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางบุญศรี   คําวิชัย    กรรมการ 
  ๒.๔  นางวัชรี   นนทมาลย์   กรรมการ 
  ๒.๕  นายมนตร ี   ธํารงพิทยานันท์   กรรมการ 

๒.๖  นางสาวชุตินันท ์  สิงหศักดิ์   กรรมการ 
๒.๗  นายมนตร ี   รุ่งฉัตร    กรรมการ 

  ๒.๘  นายสะอาด   ทิพย์ประจา   กรรมการ 
๒.๙  นางเพ็ญศรี   รุ่งฉัตร    กรรมการ 
๒.๑๐  นายมนูญ    กิติกุศล    กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๑  นายยุทธวรรษ  คําวิชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



  

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ มีหน้าที ่  
     ๑.  จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆ ณ บริเวณหอประชุมอาคารสมควรสรรพกิจ ตลอดจนตกแต่ง

สถานที่ในการดําเนินกิจกรรมให้สวยงาม  
     ๒.  จัดเตรียม โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ สําหรับวางของตักบาตรบริเวณหน้าอาคาร ๔ และตามแนวถนนด้านทิศใต้    

หน้าอาคารหนึ่ง  
     ๓.  จัดเตรียม โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับพระสงฆ์ฉันท์ข้าวต้ม จํานวน ๖๐ รูป ณ ห้องประชุม ๕ ทศวรรษประชารัฐ

ธรรมคุณ ประกอบคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
๓.๑  นายมนูญ     กิติกุศล    ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายยุทธวรรษ  คําวิชัย    รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นายสมจิตร   หลักคํา    กรรมการ 
๓.๔  นายทรงฤทธิ์  ใหม่คามิ    กรรมการ 
๓.๕  นายสกล   ศิริผ่อง    กรรมการ 
๓.๖  นางสกาวรัตน ์  เชียงทอง   กรรมการ 
๓.๗  นางทัศนพร  นามวงค์    กรรมการ 
๓.๘  นางพนารุ้ง   ดุลยธรรม   กรรมการ 
๓.๙  นายนพดล   เทพจันทร์   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาววรรณิษา  นางแล    กรรมการ 
๓.๑๑  นางศิริพร   หลวงหล้า   กรรมการ 
๓.๑๒  นายสมบูรณ์  คําตาบตุร   กรรมการ 
๓.๑๓  นายรัตน ์   ขันวงค์    กรรมการ  

 ๓.๑๔  นายทวีศักดิ์  บุญทา    กรรมการ 
๓.๑๕  นายอดุลย์  ราชคํา    กรรมการ 
๓.๑๖  นายจรัส   กันทะมา   กรรมการ 

 ๓.๑๗  นายสมาน  อุไชยา    กรรมการ 
๓.๑๘  นางบางใบ  อินตาโย    กรรมการ 
๓.๑๙  นายประสิทธิ ์  โสวะ    กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๐  นางวรีรัตน ์  กันทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายพิธีการและ

ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศของชมรมครูอําเภองาว เกี่ยวกับ การลําดับพิธีการ การประชาสัมพันธ์งาน และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  นายมนตร ี   ธํารงพิทยานันท์   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวนภสัรา  นัดดากุล   กรรมการ 
 ๔.๓  นางผ่องพรรณ  จิตสง่า    กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที ่  
     ๑.  จัดเตรียมน้ําปานะ ถวายพระสงฆ์ จํานวน ๙ รูป ณ หอประชุมอาคารสมควรสรรพกิจ   
     ๒.  จัดเตรียมน้ําดื่มบริการผู้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ณ  หอประชุมอาคารสมควรสรรพกิจ   
ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

๕.๑  นางสาวชุตินันท ์  สิงหศักดิ์   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางประพิศ   ใหม่คามิ    รองประธานกรรมการ 



  

 
๕.๓  นางมาลา   จิตรรักชาติ   กรรมการ 
๕.๔  นางสุภาพรรณ  คงสนุ่น    กรรมการ 
๕.๕  นางสาววรรณิษา  นางแล    กรรมการ 
๕.๖  นางศิริพร   หลวงหล้า   กรรมการ 
๕.๗  นางสาวอมรรัตน์  กรรณิกา   กรรมการ 
๕.๘  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจซื่อ    กรรมการ 
๕.๙  นายจรัส   กันทะมา   กรรมการ 
๕.๑๐  นายสมบูรณ์  คําตั๋น    กรรมการ 
๕.๑๑  นางบางใบ  อินตาโย    กรรมการ 
๕.๑๒  นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๓  นางวรีรัตน ์  กันทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่   
     ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน ณ บริเวณหอประชุมอาคารสมควรสรรพกิจ   
     ๒.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน ณ บริเวณหน้าอาคารจิตรภัทร   
ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑  นายมนตร ี   รุ่งฉัตร    ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายอดุลย์   ราชคํา    กรรมการ 
๖.๓  นายทวีศักดิ ์  บุญทา    กรรมการ 
๖.๔  นายภวูนาถ   สร้อยทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕  ว่าที่ ร.ต.คณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้าที่  ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายทะเบียนตามประกาศของชมรม
ครูอําเภองาว  เกี่ยวกับการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนเกียรติบัตรรางวัลและของที่ระลึกตลอดจนอํานวย
ความสะดวกในการรับมอบในงานพิธี ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑  นางวัชร ี   นนทมาลย์   ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางประภาศรี  ฉัตรเจต    รองประธานกรรมการ 
๗.๓  นางอรพิน   ควรสุวรรณ   กรรมการ 
๗.๔  นายเสน่ห ์   ชุมแสน    กรรมการ   
๗.๕  นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว    กรรมการ 
๗.๖  นางสาวอรุณีย์  กองนาค    กรรมการ   
๗.๗  นางสาวพัชราภรณ ์  บุญเรือง    กรรมการ 
๗.๘  นางชรินทร์รัตน ์  สิขิวัฒน์    กรรมการ   
๗.๙  นางสาวชนกพร  คําตาบุตร   กรรมการ   
๗.๑๐ นางภรัณยา  ขันแก้ว     กรรมการ 
๗.๑๑  นักศึกษาฝึกประสบการณ์     กรรมการ  
๗.๑๒  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร    กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๓  นางเบญจมาภรณ์  จิตมนตรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



  

๘.  คณะกรรมการฝ่ายเผดียงสงฆ์  มีหน้าที่  ประสานงานกับคณะกรรมการเผดียงสงฆ์ตามประกาศของ
ชมรมครูอําเภองาว  เกี่ยวกับการนิมนต์ การรับ–ส่งพระสงฆ์  ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑  นายสะอาด   ทิพย์ประจา   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน   รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓  นายอดุลย์   ราชคํา    กรรมการ 

๘.๔  นายฐิต ิ   นครสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่   
     ๑.  บันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เก็บรวบรวมภาพ   
     ๒.  พิมพ์รูปภาพให้กับคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานการจัดงานวันครูอําเภองาว ประจําปี  

๒๕๕๘  ตามประกาศชมรมครูอําเภองาว    
     ๓.  บันทึกรูปภาพลงแผ่น  CD  ให้กับโรงเรียนต่างๆ  ที่ร่วมกิจกรรมงานวันครู  
ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  นายมนตร ี   รุ่งฉัตร    ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางอมรภัค   ธรรมสุภา   รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์   กรรมการ 

๙.๔  ว่าที่ ร.ต.คณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  เบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน จัดทําบัญชีการเงินจัดหาวัสดุ  
และอ่ืน ๆ  ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑  นางบุญศรี  คําวิชัย    ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒  นางพรรณี  ช้างเพ็ง    รองประธานกรรมการ 
  ๑๐.๓  นางรจนา   จันทร์ทิพย์   กรรมการ 

๑๐.๔  นางสาวอมรรัตน์  กรรณิกา   กรรมการ 
๑๐.๕  นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจซื่อ    กรรมการ 
๑๐.๖  นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล   กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู อําเภองาว ประจําปี ๒๕๕๙  ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑  นางจีรารัตน ์  แก้วบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสาวนงนุช  จิตตา    รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.๓  นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์   กรรมการ 
 ๑๑.๔  นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน    กรรมการ 
 ๑๑.๕  นางสกาวรัตน ์  เชียงทอง   กรรมการ 

๑๑.๖  นางภัควลัญชญ ์  ใจเอ้ือน    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที ่ประเมินผลการดําเนินงานวันครู  สรุปผลการดําเนินงาน  
นําเสนอต่อผู้บริหาร  ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑๒.๑  นางวัชร ี   นนทมาลย์   ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒  นางกรรณิศา  ธิปทา    รองประธานกรรมการ 

๑๒.๓  นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร    กรรมการ 
  ๑๒.๔  นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง    กรรมการ 



  

 
  ๑๒.๕  นางสาวอรอนงค์  นามวงค์    กรรมการ 
  ๑๒.๖  นายบรรเจิด  สระปัญญา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๓.  คณะกรรมการนิเทศติดตาม  มีหน้าที่  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ควบคุมดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑  นายทรงพล เฟ่ืองฟู 
           นิเทศ  ติดตาม  คณะกรรมการฝุายทะเบียน ฝุายการเงิน  ฝุายพิธีการและประชาสัมพันธ์ และ
ฝุายบันทึกภาพ   

๑๓.๒  นายบรรเจิด ขันแก้ว    
           นิเทศ  ติดตาม  คณะกรรมการฝุายสถานที่  ฝุายเผดียงสงฆ์  และฝุายโสตฯ 
  ๑๓.๓  นางปฏิมา นรภัทรพิมล 
           นิเทศ  ติดตาม  คณะกรรมการฝุายจัดทําเกียรติบัตร และฝุายปฏิคม 
 

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๓ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
        (นายชิงชัย    ทิพย์มณฑา) 
                            ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 
 


