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ประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖3 อ าเภอเมืองเลย  

.......................................................................................  

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย ก าหนดการจัด
งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจ าปี ๒๕๖3 ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ในหัวข้อแก่นสาระ “โลกก้าวไกล ครู
ไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคี 
ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดี ระหว่างครู และครูกับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 

เพ่ือให้การจัดงานวันครูครั้งที่ 64 ประจ าปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
       1.1 ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
      1.2 รองศึกษาธิการจังหวัดเลย 
      1.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
      1.4 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
      1.5 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
      1.6 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งฯ 
      1.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
      1.8 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
      1.9 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย 
      1.10 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
      1.11 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย 
      1.12 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
      1.13 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย 
      1.14 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
      1.15 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 
      1.16 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเลย 
      1.17 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
      1.18 นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
      1.19 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเลย 
 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ควบคุม แนะน า ให้ค าปรึกษาแก้ไขปญญหาต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
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2.๑ นายชัยณรงค์  แสงค า  ศึกษาธิการจังหวัดเลย            ประธานกรรมการ 
๒.2 นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ           รองศึกษาธิการจังหวัดเลย       รองประธานกรรมการ 

               2.๓ นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย      กรรมการ 
       2.4 นายสงัด  ยศเฮือง     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย      กรรมการ 
      2.5 นายวิชัย  ปุรัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม      กรรมการ 
      2.6 นายอัครเดช  ดอกไม้  ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย  กรรมการ 
               2.7 นายยุทธนา  ทองภา    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เลย   กรรมการ 
       2.8 นางปุญยาวีย์  งอยปญดพันธ์   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ศธจ.เลย       กรรมการ 

 2.9 นางสุดารัก ศรีสมบัติ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ    ศธจ.เลย   กรรมการ 
 2.10 นางกาญจนา  จันปุ่ม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เลย   กรรมการ 
 2.11 นายสาโรจน์  จันทร์แจ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ศธจ.เลย      กรรมการ 
 2.12 นายไพโรจน์  รัชฎาศรี    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน      กรรมการ 
 2.13 นางพูนสุข  ศรีวิชา   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ศธจ.เลย    กรรมการ 
 2.14 นางภคมน  หิรัญมณีมาศ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เลย    กรรมการ 
2.15 นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ   
 2.16 ว่าทีร่้อยตรปีระสาน จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
 2.17 นางยุพาวดี ศิริปีริด์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
 2.18 นายบรรจง  สุรพุทธ     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 2.19 นายประจักษ์  เลขตะระโก   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 2.20 นายจิรายุทธ  แก้วอาสา   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 2.21 นายกุล  อักษรนู      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย     กรรมการ 
 2.22 นายนราทิป  เจียมสงวน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม     กรรมการ 
 2.23 นายนิกร  สุรนาทชยานันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม     กรรมการ 
 2.24 นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม     กรรมการ 
 2.25 นางกชพร  มณีพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม     กรรมการ 
 2.26 นายเดชา พุทธมาตย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ/เลขานุการ 
 2.27 นายณัฐพล  สาระวงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 2.28 นางสาววสุธา  พรมลา   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 2.29 นางสาวนาริน  แก้วพวง  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

  3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่จัดงาน ชุดรับแขกและเก้าอ้ี เครื่องเสียง โต๊ะรับ
รายงานตัวผู้เข้ารับเกียรติบัตร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานวันครู จัดที่นั่งส าหรับผู้รับเกียรติบัตรและผู้ร่วมงาน 
อาสนสงฆ์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีสงฆ์ ตกแต่งเวที ป้ายเวทีและป้ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จัดดอกไม้โต๊ะหมู่
บูชา ควบคุมดูแลเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ ทั้งนี้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 15-16 มกราคม 2563 
จนกว่างานวันครูจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
      3.1 นายชัยณรงค์  แสงค า     ศึกษาธิการจังหวัดเลย    ประธานกรรมการ 
      3.2 นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ     รองศึกษาธิการจังหวัดเลย   รองประธานกรรมการ 

3.3 นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  รองประธานกรรมการ 
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3.4 นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รองประธานกรรมการ 
3.5 ว่าที ่ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รองประธานกรรมการ 

       3.6 นางยุพาวดี ศิริปีริดิ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  รองประธานกรรมการ 
      3.7 นายเดชา พุทธมาตย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  รองประธานกรรมการ 
      3.8 นางจินตนา  จรัสศรี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.9 นางฌานทิพ  มานีมาน   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.10 นายวิรัช  ช่อช้าง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.11 นายรัตนพล  บัวหลวง  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.12 นายณัฐวุฒิ  จ าเริญขจรสุข ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.13 นางภัสณญา  ศิริหล้า   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.14 นางสาวกันจนา  หองทองคัด  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.15 นางสาวนิตยา  ชว่ยศิริ   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.16 นางสาวอภิชญา  ฝาระมี  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.17 นายทศพร  มาลีสา  เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      3.18 นักศึกษาองค์การวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน    กรรมการ 
      3.19 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษา   กรรมการ 
      3.20 นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอวิทยาลัยอาชีวศึกษา   กรรมการ 
      3.21 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษา   กรรมการ 
      3.22 แม่บ้าน นักการภารโรงวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน    กรรมการ 
      3.23 ว่าที่ร้อยตรีพีรสิทธิ์  ศรีชมพล  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เลย  กรรมการ 
      3.24 นายรังสิมา  จียาศักดิ์   พนักงานขับรถ ศธจ.เลย    กรรมการ 
      3.25 นายวรเวช  ค ามะนิช   พนักงานทั่วไป ศธจ.เลย    กรรมการ 
      3.26 นายมนัสพงษ์  นิจมานพ  พนักงานบริการทั่วไป ศธจ.เลย   กรรมการ 
      3.27 นายวันดี  อุบลชัย  ยาม ศธจ.เลย    กรรมการ 

3.28 นางสาววสุธา  พรมลา  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการ 
3.29 นายณัฐพล  สาระวงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการ 

       3.30 นางสาวนาริน  แก้วพวง   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ 
     3.31 นายเฉลิมฤทธิ์  จันทะฟอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ/เลขานุการ 
 
  4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ มีหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป จัดหาพาหนะ รับ-ส่ง จัดหาอาสน
สงฆ ์จัดโต๊ะหมู่บูชา อุปกรณ์รับรองพระสงฆ์ จัดหาภัตตาหารเพล (ปิ่นโต 9 เถา) จตุปญจจัยเครื่องไทยธรรม 
ประสานจัดหาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประกอบด้วย 
      4.1 นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ   รองศึกษาธิการจังหวัดเลย  ประธานกรรมการ 
      4.2 นายสาโรจน์  จันทร์แจ่ม   ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือฯ ศธจ.เลย  กรรมการ 
      4.3 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
      4.4 นายฤตธวัส  พินิจนึก   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
      4.5 นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
      4.6 ว่าที่ร้อยตรีพีรสิทธิ์  ศรีชมพล  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เลย  กรรมการ 
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      4.7 นายฤทธิ์ชัย  ใบโสภา   เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      4.8  นายรังสิมา  จียาศักดิ์   พนักงานขับรถ ศธจ.เลย    กรรมการ 
      4.9 นายวรเวช  ค ามะนิช   พนักงานทั่วไป ศธจ.เลย    กรรมการ 
      4.10 นายมนัสพงษ์  นิจมานพ  พนักงานบริการทั่วไป ศธจ.เลย   กรรมการ 
      4.11 นายวันดี  อุบลชัย  ยาม ศธจ.เลย    กรรมการ 
      4.12 นายณัฐพล  สาระวงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 
  5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที ่จัดท าเอกสารรับลงทะเบียน และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานวันครู
และผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เชิญผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมในพิธีงานวันครูไปยังที่นั่งบริเวณงาน จัดหาน้ า
ดื่มและอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมพิธี ดูแลบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย 
      5.1 นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ   รองศึกษาธิการจังหวัดเลย  ประธานกรรมการ 
      5.2 นายยุทธนา  ทองภา    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เลย กรรมการ 

5.3 นางพูลสุข  ศรีวิชา   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ศธจ.เลย กรรมการ 
       5.4 นางภคมน  หิรัญมณีมาศ   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เลย กรรมการ 
      5.5 นางวราลักษณ์  อนุตรการย์ นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เลย   กรรมการ 
       5.6 นายธนโชติ  แสนสุภา   นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.7 นายยุทธพงษ์  เยี่ยมอ่อน   นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.8 นางสาวพัชราภรณ์  บุญศรี  นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.9 นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.10 นางณัฐชญาพร พรหมหาราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เลย  กรรมการ 
  5.11 นายประทีป จติต์งามข า   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศธจ.เลย กรรมการ 
      5.12 นางทิพยวรรณ เนตรทิพย์  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.13 นางสาวจิตราภรณ์ ค้ ามา  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.14 นางสาวอรวรรณ  ชูไข   นักวิชาการศึกษา ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.15 นางสาวรัตนาภรณ์ จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.16 นางสาวณัฐรดา  รตันา   เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.17 นางสาวยุวดี  วงษ์ลา   เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.18 นางสาวจุไลวัลณ์  สมสุข  เจ้าพนกังานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.19 นางศรินรัตน์  ตาพา   เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.20 นางสาววนิดา  ตาตอ้ง   เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.21 นางสุฤมล  พลซา   เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
     5.22 นางโศรยา ธัญญประกอบ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.23 นางสาวชัชชญา จันทิมา   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.24 นางสุมาลี ขันติยะ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.25 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.26 นางสาวสุรางค์ ล าดวน  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.27 นางสายันต์ คิดเข่ม  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.28 นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 



๕ 

 

 
 

      5.29 นางสุภัค จันทสุข  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.30 นางสาวพรพิมล  อุทธัง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศธจ.เลย  กรรมการ 
      5.31 นางสาวเพชรลดา  สุระชัยปญญญา  เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.32 นางสาวรัชนีกร  อุบลชัย  พนักงานท าความสะอาด ศธจ.เลย   กรรมการ 
      5.33 นางสาวพรทิพย์  กุลแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศธจ.เลย กรรมการ 
      5.34 นางสาวศิริพร  อุปโคตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศธจ.เลย กรรมการ 
      5.35 นางสาวนฤมล  กลางเสนา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศธจ.เลย กรรมการ 
      5.36 นางปุญยาวีย์  งอยปญดพันธ์        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ศธจ.เลย  กรรมการ/เลขานุการ 

5.37 นางสาววสุธา  พรมลา   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
     5.38 นายณัฐพล  สาระวงษ์   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
      5.39 นางสาวนาริน  แก้วพวง   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
  6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้แก่
ประธานในพิธี ครูอาวุโสในและนอกประจ าการ จัดเตรียมเกียรติบัตร  โล่รางวัล และรับรายงานตัวผู้เข้ารับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เชิญผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเข้านั่งตามล าดับ ประสานพิธีกร และพิธีการ ในช่วงพิธีการมอบ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 
      6.1 นางกาญจนา  จันปุ่ม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
      6.2 นางสาวชุติมา  ธีรศิลป์    นิติกร ศธจ.เลย    กรรมการ 
      6.3 นางสาวปนิดา  วรรณศิริ    นักวิชาการศึกษา ศธจ.เลย  กรรมการ 
      6.4 นางสาวนภาจันทร์  เง่าสารี     นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เลย  กรรมการ 
      6.5 นางสาวจิญากร  จันทร์สีมาวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เลย  กรรมการ 
      6.6 นางสาวอรุณลักษณ์  สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ศธจ.เลย กรรมการ 

6.7 นางสาววสธุา  พรมลา   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
     6.8 นายณัฐพล  สาระวงษ์   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
      6.9 นางสาวนาริน  แก้วพวง    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลล าดับพิธีการ และท าหน้าที่พิธีกรในการจัดงานวันครู 
ครั้งที่ 64 ตามก าหนดการและอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
      7.1 นางสุดารัก ศรีสมบัติ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.เลย  ประธานกรรมการ 
      7.2 นางสุมาลี ขันติยะ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เลย   กรรมการ 
      7.3 นางสาวสายสุรีย์ หงสเ์วียง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เลย  กรรมการ 
      7.4 นายประพันธ์  พรมโคตร  นักวิชาการศึกษา มมล.   กรรมการ 

7.5 นางสาววสธุา  พรมลา   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ       กรรมการ/เลขานุการ 
     7.6 นายณัฐพล  สาระวงษ์   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
      7.7 นางสาวนาริน  แก้วพวง    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 



๖ 

 

 
 

 8. คณะกรรมการฝ่ายคณะนักร้องประสานเสียงและวงโยธวาทิต มีหน้าที่ จัดหาวงโยธวาทิต นักร้อง
ประสานเสียง ควบคุมวงโยธวาทิตและคณะนักรองประสานเสียง ในการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ร้องเพลงพระคุณที่
สาม และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
      8.1 นายประวิตร  บุญประคอง   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  หัวหน้า 
      8.2 นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  ผู้ช่วย 
 
  9. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย มีหน้าที่ จัดหาวงดนตรีไทย ควบคุมการแสดงวงดนตรีไทยประกอบ
บรรยากาศภายในงานวันครูตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
      9.1 นายสถิต  วิเศษสัตย์    ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม       ประธานกรรมการ 
      9.2 นางอษาวดี  วิเศษสัตย์   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  กรรมการ 
      9.3 นายสุวัฒน์ชัย  จันทรส์ว่าง   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  กรรมการ 
      9.4 นางเบญญาภา  ทุมสงคราม   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม  กรรมการ 
      9.5 นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม      กรรมการ/เลขานุการ 
 
  10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมงานวันครู และบันทึกภาพการมอบ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจัดท าแผ่นซีดีบันทึกภาพการรับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพ่ือมอบให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมต่อไป ประกอบด้วย 
      10.1 นายประจักษ์  เลขตะระโก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย     ประธานกรรมการ 
      10.2 นายประจิตร  เลขตะระโก   ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
      10.3 นางบังอร  เลขตะระโก    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
      10.4 นายกรรัก  พร้อมจะบก    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
      10.5 นายเอกลักษณ์  แก้วศิริ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย  กรรมการ 
      10.6 นายพิชญ  พรมลา    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย       กรรมการ/เลขานุการ 
 
  11. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรส าหรับผู้เข้าร่วมงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      11.1 นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    ประธานกรรมการ 
      11.2 นายวรวิทย์  เขียนสีอ่อน   ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
      11.3 นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย     กรรมการ 
       11.4 นายพิษณุ  พรหมรักษา    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กรรมการ 
 
  ผู้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากมีปญญหาอุปสรรคให้รายงานให้ทราบโดยด่วน เพ่ือจะได้หาทาง
แก้ไขต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 


