
 
  
 
  

 

ประกาศกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 
บ้านโต้นหนองแวงพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสามัญใหญ่ ประจ าปี 2556  
และพิธีมอบจักรยานยืมเรียนให้เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล 

 

------------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ 17  บ้านโต้นหนองแวงพระบุ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ 16
ได้ก าหนดจัดงานประชุมสามัญใหญ่ ประจ าปี 2556 และพิธีมอบจักรยานยืมเรียนให้เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดก
โมเดล ขึ้นในวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดงกลาง  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ของโรงเรียนกลุ่ม
สถานศึกษาเขตพ้ืนที ่17 ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  
1.1 นายสุพจน์ กองทุน       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ประธานกรรมการ 
1.2 นายรัฐภูมิ อินทรมณี     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล   รองประธานฯ 
1.3 นายมีชัย เสาหล่อน      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา      กรรมการ  
1.4 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก   กรรมการ  

 1.5 นายสมคิด อนุรักษา     รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ  
1.6 นายบุญไกร แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  กรรมการ  
1.7 นายประมูล พรมกรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย    กรรมการ  
1.8 นายเจตพงศ์ กิตติพร     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเก่า    กรรมการ  
1.9 นางลดาวัลย์ วันชัย       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์    กรรมการ  
1.10นางทิพวรรณ นามพิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์    กรรมการ  
1.11นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  

2. คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่  
2.1 นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   ประธานกรรมการ  
2.2 นายสมคิด  อนุรักษา       รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่   รองประธานฯ  
2.3 นายพรเทพ พวงเพียงงาม คร ูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย     กรรมการ  
2.4 นายศิริ สังขปรีชา       คร ูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท   กรรมการ  
2.5 นายสุพจน์ เฮียงจันทา     คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการ  
2.6 นายวิจารย์ มีบง       คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง     กรรมการ  
2.7 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา     คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า     กรรมการ  
2.8 นายสีคุณ จันทรบุรี       คร ูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก    กรรมการ  
2.9 นายสุขสรรค์ ใจทาน       คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   กรรมการ  
2.10 นายสุพรรณ จิตรชื่น     คร ูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    กรรมการ  
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2.11 นายพัฒนศักดิ์ ศรีวงษ ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์     กรรมการ  
2.12 น.ส.ทัศนีย์ วาระนชุ      คร ูโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์     กรรมการ 
2.13 นายโกเมน ต้นโพธิ์      คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง    กรรมการ 
2.14 นายถาวร  นาคสมบูรณ์ คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง    กรรมการ 
2.15 นายวิชัย  หมื่นตุ          นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 

 2.16นายวัชระพล  พหลทัพ   นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
 2.17นายสมศักดิ์ ทุมทา        นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงเก่า             กรรมการ 

2.18นายสงคราม   อุตถา      นักการภารโรงโรงเรียนบา้นหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
2.13 นายเจตพงศ์  กิตติพร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นายภูเบศร์  วิเศษมี     ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่ จัดระบบเสียง จัดตกแต่งสถานที่ จัดป้าย จัดโต๊ะ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในงาน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
3.1 นายบุญไกร  แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ประธานกรรมการ  
3.2 นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก   รองประธานฯ  

 3.3 นายนิพนธ์ โลหรัตนากร  คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   กรรมการ 

3.4 นางบานเย็น น้อยสุวรรณ คร ูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  กรรมการ  
3.5 นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบา้นโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 

 3.6 นายโกเมน ต้นโพธิ์         คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดท าก าหนดการ เป็นพิธีกรด าเนินงานในการจัดกิจกรรม ให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  4.1 นางลดาวัลย์ วันชัย          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์    ประธานกรรมการ 

4.2 นางสาวปรณิสรา โม้ชา     คร ูโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์    กรรมการ  
4.3 นางสาวเรวดี เนตรพล       คร ูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชยั     กรรมการ  
4.4 นางสาวพนิดา พานโน    เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ  
4.5 นางสาวชลิตา ฤหาร         คร ูโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย ์    กรรมการ  
4.6 นางมลิวรรณ หึกขุนทด     ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท   กรรมการ 
4.7 นางสาววรรณวิษา คามนา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
4.8นางวารีรัตน์ วิเศษมี        คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า    กรรมการ 
4.9นางสาวกุสุมา วิริยานนท์   คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า     กรรมการ 
4.10นางวิภาภรณ์ นามโคตร    คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า     กรรมการ 
4.11นางส าอางค์ ต้นโพธิ์        คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง     กรรมการ 
4.12นางล าพูน  อนุรักษา         คร ูโรงเรียนบ้านโจดใหญ่    กรรมการ 
4.13นางผกามาศ   ตะภูเขียว   คร ูโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
4.14นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา     คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องดื่ม ต้อนรับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รายงานตัวและธุรการ 
 5.1  นายมีชัย  เสาหล่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา      ประธานกรรมการ 

5.2 นางสาวนฤพร  บุญมาไชย  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก   กรรมการ 
5.3 นางสุขฤทัย กองกะมุด      ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา       กรรมการ 
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5.4 นางสาวศิลปิน ทานสมบัติ  คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโตน้ศรีพิมลวิทยา   กรรมการ 
5.5 นางสาวประภาพรรณ สุธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบา้นโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 
5.6 นางมะลิ  ฤทธิ์ตา       คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   กรรมการ 
5.7 นางค าปอง เสมอบุญ         คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดท าแบบและรับการลงทะเบียน รายงานตัว คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนผู้ปกครองและคณะท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
 

6. คณะกรรมการบันทึกภาพและประเมินผล รายงานผล  
6.1 นายสุพจน์ กองทุน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ประธานกรรมการ  
6.2 นางสาวราตรี จันนาฝาย   คร ูโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์     กรรมการ  
6.3 นายสุจิตร กงสะเด็น        คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   กรรมการ  
6.4 นายสุขสรรค์ ใจทาน       คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   กรรมการ 
6.5 นางสาวกุสุมา วิริยานนท์   ครู โรงเรียนบ้านดงเก่า     กรรมการ  
6.6 นายพูลทรัพย์ หารพะยอม คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ ประเมินผล รายงานผลและบันทึกภาพการจัดกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมฯ. 

 

7.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 7.1 นายประมูล  พรมกรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย    ประธานกรรมการ 
 7.2 นายพรเทพ พวงเพียงงาม คร ูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย     กรรมการ 
 7.3 นางสาวเรวดี เนตรพล     คร ูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย     กรรมการ 
 7.4 นายภัลลพ  ศรีพรรณ      เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
 7.5 นายอนุชา บุญใบ      คร ูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้มีเกียรติ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมฯ. 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
 8.1 นายรัฐภูมิ  อินทรมณี    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  ประธานกรรมการ 

8.2 นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    กรรมการ 
8.3 นายประสาท นานอก       คร ูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    กรรมการ 
8.4 นางสะเกษ สาดา       คร ูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    กรรมการ 
8.5นายสุพรรณ จิตรชื่น        คร ูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ บริหารงบประมาณ ระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆ และจัดท าเอกสารการเงิน 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ โดยปฏิบัติตาม 
หน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม  
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556  

 

 
(ลงชื่อ)  

 (นายสุพจน์  กองทุน)  
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  

                                                        ประธานกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ 17 


