
 
 
 
 

 
ประกาศกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ๑๗  บ้านโต้นหนองแวงพระบุ  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการจัดงานอาเซียน  
-------------------------------------------------------- 

 ตามมติที่ประชุมกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ๑๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง  การจัดงาน
อาเซียน ซึ่งจะจัดกิจกรรมอาเซียนขึ้น  ในวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ ลานอเนกประสงค์  ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านโต้น  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานอาเซียน  ของโรงเรียนกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ๑๗  ดังนี้  คือ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ พระครูศรีวิสุทธิ สารเมธี เจ้าคณะอ าเภอพระยืน   
 ๑.๒ พระครูวิบูลย์ สารสุนทร เจ้าคณะต าบล 
 ๑.๓ พระครูวีระศักดิ์ หิริธรรมโม  เจ้าอาวาสวัดหนองแวง  
 ๑.๔  นายสมาส  นามพิกุล  สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น            
 ๑.๕  นายเจริญ  แซ่เต็ง นายกเทศมนตรี ต าบลบ้านโต้น   
 ๑.๖  นายไสว  เบ้าจรรยา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
 ๑.๗  นายทวี  ผิวขาว  นายกเทศมนตรีต าบลพระบุ   
 ๑.๘  นายนิตย์  ก้อนค า   ก านันต าบลบ้านโต้น    
 ๑.๙  นายณรงค์ศักดิ์  แสนชัย   ก านันต าบลหนองแวง  
 ๑.๑๐ นายแสวง  ชาแก้ว ก านันต าบลพระบุ   
 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 ๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๒.๑  นายกันตวิชญ์  ตีมูลลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายสุพจน์  กองทุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงฯ.    กรรมการ 
 ๒.๓  นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก กรรมการ 
 ๒.๔  นายรัฐภูมิ  อินทรมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล กรรมการ 
 ๒.๕  นายอภิชัย  เสนาโยธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่  กรรมการ 
 ๒.๖  นายบุญไกร  แสงสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  กรรมการ 
 ๒.๗  นายประมูล  พรมกรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 ๒.๘  นายเจตพงศ์ กิตติพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการ 
 ๒.๙  นางลดาวัลย์  วันชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางทิพวรรณ  นามพิกุล ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายนิพนธ์  โลหรัตนากร ครู รร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายศิริ  สังขปรีชา ครู รร.พระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายสุนา  พลอินทร์ ครู รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก   กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายโสภัน  ชาญป่าไพร ครู รร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายอนุชา  บุญใบ ครู รร.บ้านโจดศรีวิชัย    กรรมการ 

/๒.๑๖ นายสุพรรณ  จิตรชื่น... 
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 ๒.๑๖ นายสุพรรณ  จิตรชื่น ครู รร.หนองโพธิ์ประชานุกูล    กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายโกเมน  ต้นโพธิ์ ครู รร.บ้านดงกลาง      กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายมีชัย  เสาหล่อน    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ.  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัด
กิจกรรม  เพื่อให้การจัดกิจกรรมส าเร็จไปได้ด้วยดี  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/กิจกรรมการแสดงบนเวที 
 ๓.๑  นางลดาวัลย์  วันชัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนลดาวัลย์   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายเจตพงศ์  กิตติพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเก่า  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  นางสาวนฤพร  บุญมาไชย  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
 ๓.๔  นางบานเย็น  น้อยสุวรรณ   ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 
 ๓.๖  นายพูลทรัพย์  หารพะยอม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  เป็นพิธีกรด าเนินงานในการจัดกิจกรรมและจัดล าดับการแสดงบนเวที  โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
บนเวทีกลาง ให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๔.๑  นายรัฐภูมิ อินทรมณ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายภูเบศร์  วิเศษมี ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวชื่นกมล  บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๔.๔  นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา ครู โรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการ 
 ๔.๕  นางลัดดา  มาป้อง ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวิตรี  อรุณาเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
 ๔.๗  นางประยูร  ดีราษฎร์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
 ๔.๘  นายถาวร  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 ๔.๙  นายพรเทพ พวงเพียงงาม ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวอนันธิกา  ชาติขยัน ครู โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางสาวปฐมานีย์ วงค าจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 ๔.๑๒  นางสุขฤทัย  กองกะมุด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ท าบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดงานตลอดจนแสวงหาแหล่งเงินสนับสนุน
กิจกรรม  
 ๕. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
 ๕.๑  นายบุญไกร  แสงสุวรรณผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายสมคิด  อนุรักษา ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
 ๕.๓  นางสาวศิลปิน  ทานสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 
 ๕.๔  นายพูลทรัพย์  หารพะยอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 
 ๕.๕  นายโกเมน  ต้นโพธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง    กรรมการ 
 ๕.๖  นางวิภาภรณ์  นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการ 
 ๕.๗  นางนวลปราง  พรมกรรณ์ ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๕.๘  นายอนุชา  บุญใบ ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 ๕.๙  นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  กรรมการ 

 /๕.๑๐ นายประสาท  นานอก… 
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 ๕.๑๐ นายประสาท  นานอก ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล   กรรมการ 
 ๕.๑๑ นายนพดล  พิษณุ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
 ๕.๑๒ น.ส.ขวัญใจ มีบัดดี ครู โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 ๕.๑๓ นายทนายุทธ  น้อยหา ครู โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 

 ๕.๑๓ นายสุพจน์  เฮียงจันทา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ออกแบบ วางแผนการจัดนิทรรศการประเทศท่ีโรงเรียนรับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยมา

จัดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
๖. คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด 

 ๖.๑  นายประมูล  พรมกรรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางทิพวรรณ  นามพิกุล ผู้จัดการ โรงเรียนพิกุลทิพย์  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางประพิมพรรณ  สุธรรมรักษ์ ครู  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 ๖.๓  นางล าพูน  อนุรักษา ครู  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
 ๖.๔  นายสวาท  กลางสาแม ครู  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๖.๕  นางสาวประภาพรรณ  สุธรรมรักษ์  ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการ 
 ๖.๖  นางมะลิ  ฤทธิ์ตา   ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการ 
 ๖.๗  นางส าอางค์  ต้นโพธิ์ ครู  โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 ๖.๘  นางวารีรัตน์  วิเศษมี ครู  โรงเรียนบ้านดงเก่า    กรรมการ 
 ๖.๙  นางสุพัตรา  ปัญญาค า ครู  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
 ๖.๑๐ นางสะเกษ  สาดา ครู  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
 ๖.๑๑ นางศุภสุตรา หารวงษา ครู  โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 ๖.๑๒ นางชอุ่ม  อบมาลี ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๖.๑๓  นางยุณี  วันชัย           ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดล าดับขบวนพาเหรดโดยเรียงล าดับตัวอักษร ควบคุมขบวนพาเหรดให้เกิดความสวยงาม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสานงานกลองพาเหรดโดย โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา และโรงเรียน
พิกุลทิพย์  

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ 
 ๗.๑ นายมีชัย  เสาหล่อน     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก   รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓  นายพรเทพ พวงเพียงงาม ครู  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 ๗.๔  นายศิริ  สังขปรีชา ครู  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๗.๕  นายสุพจน์  เฮียงจันทา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการ 
 ๗.๖  นายสมคิด  อนุรักษา ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่    กรรมการ 
 ๗.๗  นายวิจารย์  มีบง ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 ๗.๘  นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา ครู โรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการ 
 ๗.๙  นายสีคุณ  จันทรบุรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
 ๗.๑๐  นายสุขสรรค์  ใจทาน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
 ๗.๑๑ นายสุพรรณ  จิตรชื่น ครู  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
 ๗.๑๒ นายพัฒนศักดิ์  ศรีวงษ ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๗.๑๓ น.ส.ทัศนีย์  วาระนุช ครู  โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ 
 ๗.๑๔  นายแสวง  พรหมไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการและเลขานุการ  

 /มีหน้าที ่ จัดระบบเสียง ... 



-๔- 
 

 มีหน้าที ่ จัดระบบเสียง จัดตกแต่งสถานที่ จัดป้าย จัดโต๊ะ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในงาน  
๘.  คณะกรรมการบันทึกภาพและประเมินผล รายงานผล 

 ๘.๑  นายสุพจน์  กองทุน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาวราตรี  จันนาฝาย ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาววรรณวิษา คามนา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพระบฯุ.  กรรมการ 
 ๘.๔  นายสุจิตร  กงสะเด็น ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
 ๘.๕  นายสุพรรณ  จิตรชื่น ครู  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล   กรรมการ 
 ๘.๖  นางสาวกุสุมา  วิริยานนท์ ครู  โรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการ 
 ๘.๗  นางผกามาศ  ตะภูเขียว ครู  โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 ๘.๘  นายพูลทรัพย์  หารพะยอม  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประเมินผลรายงานผลและบันทึกภาพการจัดกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมฯ. 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ๙.๑  นางทิพวรรณ  นามพิกุล   ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางสุขสันต์  ขุนจร ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
 ๙.๓  นางปทุมวัน  นาคนาคา ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๙.๔  น.ส.เครือฟ้า มีสีบู ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๙.๕  นายนพดล  พิษณุ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ
 ๙.๖  นางสาวจิรปรียา สีค า ครู  โรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์  กรรมการ 
 ๙.๗  นางสาวภาวิณี ช่างปรุง ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๙.๘ นางสาวศิลปิน ทานสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการ 
 ๙.๙  นางอินทิรา  อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๑๐  นางค าปอง เสมอบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโต้นเพ่ือขอ 
ความช่วยเหลือด้านบุคลากรเพ่ือปฐมพยาบาล   

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑๐.๑ นางค าปอง เสมอบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางสาวปรณิสรา โม้ชา ครู  โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์  กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสาวเรวดี เนตรพล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวพนิดา  พานโน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพระบุฯ.  กรรมการ 
 ๑๐.๕  นางสาวชลิตา ฤหาร ครู โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์  กรรมการ
 ๑๐.๖  นางสาวพิชญธิดา สิมผิว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงเก่า กรรมการ 
 ๑๐.๗  นายธงชัย กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าฯ. กรรมการ 
 ๑๐.๘ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องดื่ม ต้อนรับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน  
 
 
 

/ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ... 



-๕- 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ โดยปฏิบัติ 
ตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด  หากมีปัญหาให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                  (ลงชื่อ) 
 

         (นายกันตวิชญ์  ตีมูลลา) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 ประธานกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ๑๗ 


