๑

ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓
………...............................…………
ด้วยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
มีมติกาหนดให้ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดทุก จังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มีประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานในพิธีงานวันครู ในหัวข้อแก่นสาระ
งานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
จึงกาหนดจัดงานวันครู อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม สนามทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบต่อไป
เพื่อให้การดาเนินการจัดงานวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายชุษณิษฏ์
ประจวบวัน
2. นายอภิรักษ์
อิ่มจิตอนุสรณ์
3. ดร.ปัญญา
หาแก้ว
4. นายกนก
อยู่สิงห์
5. อาจารย์ ดร.ศุกรี
อยู่สุข
6. ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง
7. นายราเชน
ไชยทิพย์
8. นายณัฐพงศ์
ถิ่นจันทร์
9. นายปราการ
ท้าวพันวงค์
10.นายบุญมา
ศรีระวัตร
11.ดร.ธงชัย
คาปวง
12.นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์
13.นายบัญญัติ
อุ่นกรอง
14.นายสุรสิทธิ์
เพชรปิตุพงษ์
15.นายสุพจน์
จงสุขวรากุล
16.นายเชษฐา
สยนานนท์
17.พันตารวจเอกสวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย

นายอาเภอร้องกวาง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อานวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอร้องกวาง
ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
ประธานข้าราชการบานาญอาเภอร้องกวาง
นายกเทศมนตรีตาบลร้องกวาง
ผู้อานวยการ สกสค. แพร่
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จากัด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่

2. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นายสุเมศวร์
พรหมมินทร์
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอร้องกวาง ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ
หลายกิจพานิช
อุปนายกนายกสมาคม ฯ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ
3. นายปราการ
ท้าวพันวงค์
ประธานเครือข่ายการศึกษาเบญมิตร
กรรมการ
4. นายบุญมา
ศรีระวัตร
ประธานเครือข่ายการศึกษาผานางคอย กรรมการ
5. นายราเชน
ไชยทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ กรรมการ
6. นายสงวน
จันทอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ
กรรมการ
7. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร
แก้วทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการ
8. นายเมทวินทร์
อินต๊ะจวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) กรรมการ
9. นางนิสากร
ศรียงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
10.ดร.สุวิทย์
แบ่งทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวฯ กรรมการ
11.นางสุกานดา
สุวรรณพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง กรรมการ
12.นายไพรัช
ทีฆาวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
กรรมการ
13.นายรังสรรค์
หมื่นโฮ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
กรรมการ
14.นายณรงค์
ไชยเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาดฯ กรรมการ
15.นายธวัชชัย
วังคะออม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องฯ กรรมการ
16.นางนพร
ชาติสิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร กรรมการ
17.นายประดิษฐ์
ถิ่นแสน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง กรรมการ
18.นางสาวจินดา
บุญคุ้ม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กรรมการ
19.นายนิรันดร์
ธิมา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อฯ กรรมการ
20.นางพิชญา
เกิดกุล
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนแม่ยางยวง กรมการ
21.นายสมชาย
โอดเฮิง
รองผู้อานวยการโรงเรียนร้องเข็มวิทยา กรรมการ
22.นายเด็จจพงษ์
กาญจนพงษ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่
1. วางแผนให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ
2. ให้คาปรึกษา แนะนากับคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นายเมทวินทร์
อินต๊ะจวง
2. นายสมชาย
โอดเฮิง
3. นายไพรัช
ฑีฆาวงศ์
4. นายไพรสันต์
สุกิน
5. นางภัสวริญชญ์
วุฒิ
6. เจ้าหน้าทีธ่ ุรการกลุ่มผานางคอย
7. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มเบญจมิตร
8. นางไพวรรณ
ทิพย์โพธิ์
9. นางสุภัคดิ์
กาเรือน

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนร้องเข็มวิทยา รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
กรรมการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รอง ผอ. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่
1. วางแผนการดาเนินงานจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครูอาเภอร้องกวาง
2. จัดลาดับขั้นตอนพิธีการวันครู ให้เป็นไปตามกาหนดการ
3. จัดหาข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์วันครู
4. จัดหาเพลงดนตรีไทยประกอบพิธีการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
1. นายสมชาย
2. นายธนารักษ์
3. นางสาวประไพพรรณ
4. นางภัสวริญชญ์
5. นายไพรสันต์
6. นางจารุวรรณ
7. นางสาวศิริวรรณ
8. นางกนกวรรณ
9. นายไพรัช
10.ดร.วิทิตา

โอดเฮิง
อินประดิษฐ์
กิ้วเกษม
วุฒิ
สุกิน
ทวรัตจารุวงค์
มั่นคง
เดือนดาว
ทีฆาวงค์
สุขทั่วญาติ

รองผู้อานวยการโรงเรียนร้องเข็มวิทยา ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
รองประธานกรรมการ
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร มีหน้าที่
1. ประสานขั้นตอนในการดาเนินงานตามกาหนดการทุกขั้นตอนกับฝ่ายอานวยการ ฝ่ายพิธีการและฝ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบพิธีกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. ดาเนินงานตามกาหนดการทุกขั้นตอนจนเสร็จพิธี
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและโสตทัศนศึกษา
1. อาจารย์ ดร.ศุกรี
อยู่สุข
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รองประธาน ฯ
3. ผศ.ดร.ประเทือง
โชคประเสริฐ
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
4. ดร.สุวิทย์
แบ่งทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวฯ กรรมการ
5. นางนพร
ชาติสิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร กรรมการ
6. นายวรพงษ์
สุกใส
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการ
7. นางสาวมานิตา
กฤษดาพาณิชกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
8. นายชัยยุทธ์
ชาติสิงห์ทอง
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
๑๐.ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ มีหน้าที่
๑. วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปอย่างกว้างขวางทุกรูปแบบ
๒. ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ผู้สนใจได้รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลและผลการจัดงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน เพื่อบันทึกภาพกิจกรรม ออกเผยแพร่

๔. บันทึกภาพกิจกรรมออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. จัดเตรียมเครื่องเสียง และระบบไฟฟ้า
6. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดงาน
๗. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมศวร์
พรหมมินทร์
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอร้องกวาง รองประธานฯ
3. นายณัฐพงศ์
ถิ่นจันทร์
นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอร้องกวาง รองประธานฯ
4. นายปราการ
ท้าวพันวงค์
ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กรรมการ
5. นายบุญมา
ศรีระวัตร
ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช
รอง ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ กรรมการ
7. นายมังกร
ท้าววรรณชาติ
ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
8. นายธนกฤต
ดอนแก้ว
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
9. นายธนารักษ์
อินประดิษฐ์
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
10.นายณพัทร
บันลือ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
11.นายอนุชา
โนรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
12.นายสนธยา
บังวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ
กรรมการ
13.นางดวงตา
น้อยทา
ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทนฯ
กรรมการ
14.นายจิรวัฒน์
วาสนะตระกูล
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
กรรมการ
15.ว่าที่ร้อยตรีพีระสันต์ กระต่ายทอง
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
16.นักการภารโรงทุกโรงเรียน
กรรมการ
17.นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาว์พยัคฆ์
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่
1. จัดตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีในหอประชุมจัดงานให้สวยงามตามความเหมาะสม
2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อรองรับผู้มาร่วมพิธีงานวันครู/อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเสียง สาหรับพิธีการ/ตกแต่งเวที /
จัดป้ายชื่องานวันครู
3. จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมตกแต่งดอกไม้ ธูปเทียน จานวน ๑ ชุด สาหรับพิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์)
4. จัดเตรียมชุดรับแขก สาหรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
5. จัดอาสนสงฆ์พร้อมพรม จานวน ๙ ชุด/บาตรน้ามนต์/โต๊ะวางเครื่องไทยธรรม และโต๊ะวางปิ่นโต
สาหรับถวายพระสงฆ์/จัดโต๊ะวางเกียรติบัตร/โต๊ะลงทะเบียนผู้ร่วมพิธีและผู้มารับเกียรติบัตร/โต๊ะวางน้าดื่ม
6. จัดโต๊ะสาหรับวางของตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ในพิธีตักบาตร
๗. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
๘. จัดเก็บอุปกรณ์ที่ยืมส่งกลับคืน ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ให้เสร็จเรียบร้อย
๙. ดูแลการจราจรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานในพิธีสงฆ์
1. นายณรงค์
ไชยเกิด
2. นายธนารักษ์
อินประดิษฐ์
3. นายธวัชชัย
วังคะออม

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

4. นายนิรันดร์
ธิมา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนผารางวังหม้อฯ กรรมการ
5. นายภาณุมาศ
กสิยะพัท
ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
6. นางอนงค์วรรณ
พรหมมินทร์
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
7. นายสุชาติ
ภูดินทราย
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
8. นายบูชิต
สอนอุ่น
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
9. นายสมภพ
ถาแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
10.นายจามร
เมืองพรม
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
11.นายสงกรานต์
ตักเตือน
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
12.นายเสน่ห์
น้อยขัน
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
13.นายอนุชา
โนรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
14.นายปรีชา
ชาอุ่น
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ กรรมการ
15.นายเมทิน
ริพล
ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ กรรมการ
16.นายสมชาย
โอดเฮิง
รองผู้อานวยการโรงเรียนร้องเข็มวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติในพิธีสงฆ์ มีหน้าที่
1. ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกพระสงฆ์และสามเณรในระหว่างพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2. ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกพระสงฆ์ในระหว่างพิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์) และหลังเสร็จพิธี
3. จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ปิ่นโต อานวยความสะดวกสาหรับผู้ที่เป็นตัวแทน (รับเชิญ)
ก่อนที่จะถวายพระสงฆ์ และหลังจากถวายเสร็จ
4. ประสานกับพนักงานขับรถ เพื่อรับของถวายพระเตรียมส่งกลับหลังเสร็จพิธีทางศาสนา
5. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
๖. รับของล้นบาตรจากพระสงฆ์และสามเณร ใส่กระสอบฟางและผูกเชือกให้เรียบร้อย เพื่อนาส่งมอบให้กับ
โรงเรียนได้นาไปบริจาคให้โรงเรียนที่มีนักเรียนขาดแคลนต่อไป
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน
1. ผศ.ดร.ประเทือง
โชคประเสริฐ
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา
สุวรรณพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง รองประธานกรรมการ
3. นางไพวรรณ
ทิพย์โพธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ฯ กรรมการ
4. นางฉันทณียา
ผัง
ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
5. เจ้าหน้าทีธ่ ุรการทุกโรงเรียน
กรรมการ
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
กรรมการ
7. นายเด็จจพงษ์
กาญจนพงษ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจินดา
บุญคุ้ม
รักษาการใน ผอ.รร.บ้านห้วยโรงนอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ให้คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าที่
1. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา สาหรับนาไปร่วม
ลงทะเบียน แยกตามสังกัด
๒. รับลงทะเบียนผู้มาร่วมพิธีงานวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกตามสังกัด
๓. จัดป้ายแจ้งสถานที่ลงทะเบียนที่มองเห็นชัดเจน
4. ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก แก่ผู้มาร่วมพิธี
5. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนผู้มารับมอบเกียรติบัตร
1. นางนิสากร
ศรียงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม
ประธานกรรมการ
2. นางนพร
ชาติสิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ
เดือนดาว
ครูโรเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
4. นางณัฐฐิญา
มังกิตะ
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์
คาปินตา
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการ
6. นางสาวพัชรกมล
ม้าชัย
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการ
7. นางสาวทิฆัมพร
ทุ่งสงค์
ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
8. นางสาววันนิสา
ป้อมูล
ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม
กรรมการ
9. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนผู้มารับมอบเกียรติบัตร มีหน้าที่
1. จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น/ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ที่มารับมอบเกียรติบัตร จากทุกสังกัด
2. รับลงทะเบียน/รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น/ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ที่มารับมอบเกียรติบัตร จากทุกสังกัด
3. ประสานขอรับเกียรติบัตรจากเจ้าหน้าที่คุรุสภา มาจัดลาดับ เพื่อความสะดวกในการส่งมอบเกียรติบัตรให้กับ
ประธานในพิธี
4. ประสานกับคณะทางานฝ่ายสถานที่ จัดผังที่นั่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น/
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ที่มารับมอบเกียรติบัตร
5. ดูแล อานวยความสะดวก และให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น/
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นทุกคน และนาเข้าสู่ที่นั่งตามผังที่จัดไว้
6. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ /ฝ่ายดาเนินงาน และฝ่ายพิธีกร เพื่อให้การส่งมอบเกียรติบัตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
8. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นายณัฐพงศ์
ถิ่นจันทร์
2. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์
3. นางจีราวรรณ
ตนะวิไชย
4. นางสายฝน
โตยิ่ง
5. นางนเรศ
อ่อนศรี
6. นางประวีณา
ฟั่นเฟือย
7. นางสาวธารินี
ชัยธรรม
8. นางสาวนัฐธิชา
มูลเมือง
9. นางกฤติกาญจน์
ผลดี
10. นางสาวนริศรา
ริพล
11. นางสาวพัชราวดี จันพี
12. นายธนพล
วงศ์สุวรรณ
13. นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย

นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอร้องกวาง ประธานฯ
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวฯ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ยางตาลฯ
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ยางตาลฯ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน ฯ
กรรมการและผู้เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่
1. ประสานงานกับคณะทางานฝ่ายสถานที่เพื่อจัดทาผังที่นั่งของหัวหน้าส่วนราชการ/แขกผู้มีเกียรติ /ครูอาวุโส
และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ฝ่ายดาเนินงานเรียนเชิญมาร่วมพิธี
2. ดูแลอานวยความสะดวกและให้การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ/แขกผู้มีเกียรติ
/ครูอาวุโส และผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน และนาเข้าสู่ที่นั่งตามผังที่จัดไว้
3. ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับประธานในพิธี /หัวหน้าส่วนราชการ/แขกผู้มีเกียรติ /
ครูอาวุโส และผู้บริหารสถานศึกษา
4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นายณัฐพงศ์
ถิ่นจันทร์
นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอร้องกวาง ประธานฯ
2. นายมาโนช
บุญคุ้ม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา
กาสาร
ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน ฯ
กรรมการ
4. นางสุทธาทิพย์
ขุนพรม
ครูโรงเรียนบ้านน้าเลาเหนือฯ
กรรมการ
5. นางจิตตมาศ
ไชยสาร
ครูโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ
กรรมการ
6. นายพิชิตศักดิ์
เหมืองแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ กรรมการ
7. นางหฤทัยกาญจน์
ยศตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน ฯ กรรมการ
8. นางสาวสายลดา
ไชยวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล ฯ กรรมการ
9. นายเกรียงไกร
ขาวสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านแม่ยางเปี้ยวฯ
กรรมการ
10. นางสาวขวัญเรือน
สุวรรสุข
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่
1. การจัดเตรียมแบบประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ดาเนินการแจกแบบประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับผู้มาร่วมพิธี กรอกข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุป และประเมินผลการจัดงานวันครู เสนอประธานคณะกรรมการ จัดงานวันครูทราบ
3. ส่งสรุปผลการประเมินการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแบบประเมิน จัดส่งให้กับ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. ผศ.ดร.ประดุง
สวนพุฒ
ที่ปรึกษาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย
วังคะออม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องฯ
กรรมการ
3. นายสงวน
จันทอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทพีระสันต์
กระต่ายทอง นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการและเลขาฯ
ให้คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่
1. จัดหารถเพื่อบริการรับ – ส่ง พระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์) และพิธีตักบาตร
2. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
1. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ
ดาวดึงษ์
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ
หลายกิจพานิช ผู้อานวยโรงเรียนแม่ยางตาลฯ
รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์
ถิ่นแสน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการบ้านวังปึ้ง กรรมการ
4. นายสุชาติ
ภูดินทราย
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
5. นายบูชิต
สอนอุ่น
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
6. นายสมภพ
ถาแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
7. นายจามร
เมืองพรม
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
8. นายสงกรานต์
ตักเตือน
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
9. นายเสน่ห์
น้อยขัน
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
10.นายอนุชา
โนรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มฯ
กรรมการ
11.นายปรีชา
ชาอุ่น
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ กรรมการ
12.นายเมทิน
ริพล
ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยโทพีระสันต์
กระต่ายทอง นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน
2. อานวยความสะดวกและดูและความเรียบร้อยในการจราจรบริเวณหน้าสถานที่จัดงานและภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. กาหนดสถานที่จอดรถยนต์ และจักรยานยนต์ โดยประสานงานขอสถานที่ของทางราชการ
สาหรับจอดรถนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นายรังสรรค์
หมื่นโฮ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์
เครื่องดี
ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
3. นางณัฐฐิญา
มังกิตะ
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการ
4. นางสาวพัชรกมล
ม้าชัย
ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการ
5. นายสงวน
จันทอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ทรายฯ
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่
1. รับเงินจากหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันครู
ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๒๓ จากทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งออกหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
ส่งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2. ควบคุม ดูแล การรับ - จ่ายเงินให้เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักฐาน
3. ดาเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์/อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
4. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละฝ่าย ร่วมมือกันปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จ
เรียบร้อย และเป็นไปตามที่กาหนด หากมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้นาเสนอคณะกรรมการ
อานวยการให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้การจัดงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดงานวันครู
จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวประไพพร อุทธิยา)
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

