
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่  8 / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------ 

            

                ดวยสมาคมผูบริหารสถานศึกษาอําเภอพัฒนานิคม กําหนดจัดกิจกรรมวันครูประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖๕  ในวันอาทิตยที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมปาสักชลสิทธ์ิ
โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นั้น 
              เพ่ือใหการดําเนินการจัดงานวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงค จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗           
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอาํนวยการ     ประกอบดวย 
    ๑.๑ นางณัฏฐินี  หอมจันทร    ประธานกรรมการ 

         ๑.๒ นายกิตติศกัดิ์  ปานงาม    รองประธานกรรมการ  
     ๑.๓ นางสาวนุชนาถ  ผานอย    กรรมการ     
     ๑.๔ นายกิตติคม  บุตรแสนคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี วางแผนการดําเนินการ กํากับติดตาม แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษา และอํานวย
ความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.๑ คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ    ประกอบดวย 
  ๒.๑.๑ นายประพวน  สุมเมือง   ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒ นายพงศธร  แสนเมือง   รองประธานกรรมการ 

๒.๑.๓ นายพงศศานต  เจริญวารี   กรรมการ 
๒.๑.4 นายพนม  บุญมางาํ   กรรมการ 
๒.๑.5 นายศราวุฒิ  บํารุงศิลป   กรรมการ 
๒.๑.6 นายจักรกฤษณ  โพธ์ิภาสี   กรรมการ 
๒.๑.7 นายสุพล  ปานสุวรรณ   กรรมการ 
๒.๑.8 นายเทวฤทธิ์  กัวหา   กรรมการ 
๒.๑.9 นายศุภวัฒน  ทองคมขํา   กรรมการ 
๒.๑.10 นายจักรพันธ  อุทัยบัญ   กรรมการ 
๒.๑.11 นายพงษเพชร  รังษีสกรณ  กรรมการ 
๒.๑.12 นายศิขริน  รุงโรจนนิรันดร  กรรมการ 
๒.๑.13 นายธนวัฒน   ปานทอง     กรรมการ 

 ๒.๑.14 นางเยาวพา  บุญสงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี ๑. จัดสถานท่ีสําหรับศาสนพิธี จัดโตะหมูบูชา นิมนตพระ จัดเตรียมปนโต ปจจัยไทยธรรมถวาย
พระภิกษุสงฆ รวมถึงประกอบศาสนพิธีใหเปนไปดวยความเรยีบรอย  
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๒ คณะกรรมการฝายปฏิคม    ประกอบดวย 
 ๒.๒.๑ นางสาวนุชนาถ  ผานอย   ประธานกรรมการ 

๒.๒.๒ นางกาญจนสุดา  มาชวย   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางรัตณา  เสาศิริ    กรรมการ 
 ๒.๒.4 นางทัศนี  เทยีนบุตร   กรรมการ 
 ๒.๒.5 นางอรนชุ  เอ่ียมธรรม   กรรมการ 
 ๒.๒.6 นางจําเรียง  หมูทอง   กรรมการ 
 ๒.๒.7 นางนภเกตน  คําปน   กรรมการ 
 ๒.๒.8 นางลัดดา  ปริยาปญจางค   กรรมการ 
 ๒.๒.9 นางเยาวลักษณ  กองศิลป   กรรมการ 

๒.๒.10 นางสาวดาวเรือง  สายคําเลิศ  กรรมการ 
 ๒.๒.11 นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน  กรรมการ 
 ๒.๒.12 นางสาวน้ําทิพย  ฤาชัย   กรรมการ 
 ๒.๒.13 นางสาวน้ํามนต  ฤาชัย   กรรมการ 
 ๒.๒.14 นางสาวกมลทิพย  พุทธรักขิโต  กรรมการ 
 ๒.๒.15 นางสาวดาลัด  คําตัน   กรรมการ 
 ๒.๒.16 นางสาวชลิตตา  บุญเรือง   กรรมการ 
 ๒.๒.๑7 นางสาวปรารถนา  คําสีทิพย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. ตอนรับผูมารวมงานวันครูใหสมเกียรติ  และดูแลนํ้าดื่มใหกับแขกผูมีเกียรติ  
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๓ คณะกรรมการฝายสถานท่ี    ประกอบดวย 
 ๒.๓.๑ นายกิตติคม  บุตรแสนคม   ประธานกรรมการ 

๒.๓.๒ นายประพวน  สุมเมือง   รองประธานกรรมการ   
 ๒.๓.๓ นางเยาวพา  บุญสงศรี   กรรมการ 

๒.๓.๔ นายเกียรติพงศ  ทองอยู   กรรมการ 
๒.๓.๕ นายดวงเดน  เตาเถื่อน   กรรมการ 
๒.๓.๖ นายอิฐสรา  บุญคลาย   กรรมการ 
๒.๓.๗ นางสาวรุงรัตน  สวัสดิ์สุข   กรรมการ 
๒.๓.๘ นายพนม  บุญมางาํ   กรรมการ 
๒.๓.๙ นายศราวุฒิ  บํารุงศิลป   กรรมการ 
๒.๓.๑๐ นายจักรกฤษณ  โพธิ์ภาสี   กรรมการ 
๒.๓.๑๑ นางสาวมาริสา  ลอยแกว   กรรมการ 
๒.๓.๑๒  นายสุพล  ปานสุวรรณ   กรรมการ 
๒.๓.๑๓  นายกาญจนภัทร  บุญคง   กรรมการ 
๒.๓.๑๔  นายเทวฤทธ์ิ  กัวหา   กรรมการ 
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๒.๓.๑๕  นางสาววรรณิศา  เพ็ชรรักษ   กรรมการ 
๒.๓.๑๖  นายศุภวัฒน  ทองคมขํา   กรรมการ 
๒.๓.๑7  นศ. ฝกประสบการณ   กรรมการ 
๒.๓.๑8  นายชูชาติ  โพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓.๑9  นายสายันต  เย็นเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๓.20  นายทวีศักด์ิ  พิทักษศร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดสถานท่ีสําหรับบุคลากรและแขกผูมีเกียรติ ประดับตกแตงเวที ระบบแสงเสียง ซุมถายรูป และ
จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ ศาสนพิธี 
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๔ คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน ประสานเร่ืองเกียรติบัตร ประเมินผล   ประกอบดวย 
๒.๔.๑ นายกิตติศักดิ์   ปานงาม   ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒ นางทิพยรัตน   ศรพีึ่ง   รองประธานกรรมการ 

  ๒.๔.3 นางอรทัย  กองปญญา   กรรมการ 
๒.๔.4 นางสาวปรางคทิพย  ทองแยม  กรรมการ 

  ๒.๔.5 นางสาวขนิษฐา  หร่ังแร   กรรมการ 
 ๒.4.6 นางสาวสุภาภรณ  แกนรอด  กรรมการ 

๒.๔.7 นางสกาวรัตน  หนูสลุง   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔.8 นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๔.9 นางสาวพัชริดา  รวมสุข   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑. รับลงทะเบียนผูมารวมงานวันครู รับรายงานตัวครูดีเดนสาขาตางๆ ประสานงานเร่ืองเกียรติบัตร
มอบใหแกผูมารวมงาน 
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๕ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ/บันทึกภาพ  ประกอบดวย 
 ๒.๕.๑ นายกิตติคม  บุตรแสนคม   ประธานกรรมการ 

๒.๕.๒ นายธเนธ  ภูทองดี    รองประธานกรรมการ   
 ๒.๕.๓ นางสาวศิริรัตน เถื่อนดี   กรรมการ 

๒.๕.๔ นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
๒.๕.๕ นางสาวพิมพกาญจน  จันทรอัมพร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ในการจัดกิจกรรมวันครู 
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒.๖ คณะกรรมการพิธีกร/พิธีการ    ประกอบดวย 

      ๒.๖.๑ นายกิตติศักดิ์   ปานงาม    ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒ นายธเนธ  ภูทองดี    รองประธานกรรมการ 
๒.6.3 นางสาวศิริรัตน  เถื่อนดี   กรรมการ 
๒.6.4 นางสาวอัญชิสา  ภิรมยสุทธ์ิ  กรรมการ 
 

      ๒.๖.4 นายเสนห  คําปน    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี ๑. ดําเนินรายการใหเปนไปตามกําหนดการและลําดับข้ันตอน จัดเตรียมบุคลากรรับผิดชอบการอาน
บทคําฉันทระลึกบูรพาจารย คํากลาวปฏิญาณตนของครู สารวันครู และประสานงานกับฝายตางๆ ที่เก่ียวของ
ในการจัดงานวันครู 
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.7 คณะกรรมการฝายจราจร    ประกอบดวย 
      2.7.1 นายชูชาติ  โพธ์ิทอง   ประธานกรรมการ 

2.7.2 นายเกียรติพงศ  ทองอยู   รองประธานกรรมการ 
      2.7.3 นายอมร  หลงศรีภูมิ   กรรมการ 
  2.7.4 นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
      2.7.5 นายทวีศักดิ์  พิทักษศร   กรรมการและเลขานุการ 
มหีนาท่ี ๑. อํานวยความสะดวกในการจอดรถ จัดเตรียมสถานที่สําหรับการจอดรถ ตลอดจนบริหารจัดการ
เสนทางการจราจรภายในสถานที่จัดงาน 
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.8 คณะกรรมการฝายคัดกรอง    ประกอบดวย 
      2.8.1 นายกิตติคม  บุตรแสนคม   ประธานกรรมการ 

2.8.2 นายประพวน  สุมเมือง   รองประธานกรรมการ 
      2.8.3 นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ   กรรมการ 
      2.8.4 นางสาวณัฐนรี  เคียงกลาง   กรรมการ 
      2.8.5 นางสาววรรณิศา  เพ็ชรรักษ  กรรมการ  
      2.8.6 นางสาวกฤษณา  สุขมั่น   กรรมการและเลขานุการ 
      2.8.7 นางสาวปรียาภรณ  ผังคี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ตรวจคัดกรอง ครู และผูเก่ียวของทุกคนที่มารวมงานวันครู ดวยความเครงครัดตามมาตรการการเฝา
ระวังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 
 
                 ทั้งนี้ขอใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดี
แกโรงเรียนและทางราชการสืบไป  
 
                       สั่ง ณ วันที่  ๑๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
          (นางณัฏฐินี  หอมจันทร)  

       ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 


