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    ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  กําหนดจัดงานวันครู โดยจัด พิธีระลึกถึงพระคุณครู

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา     ประกอบด้วย
1.1 นายชูเกียรติ   วิเศษเสนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
1.2 นายมังกร    กมลวัทน์
1.3 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์
1.4 นายธีรวุฒิ    ทองโอษฐ์
1.5 นายชาติตระการ  ยอดสง่า
1.6 นายเมธา  ชาญเมธี 
1.7 นางปาณิสรา  สุทนต์ 
1.8

มีหน้าท่ี   ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันอาจเกิดข้ึนในการดําเนินการ
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด้วย

2.1 นายเมธา  ชาญเมธี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ
2.2 นายอุทัย   หวังอ้อมกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ
2.3 นายวิวัฒน์ชัย   เศรษฐชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
2.4 นายสมัคร  ไวยขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการ
2.5 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ
2.6 นายเอ้ือ    ทรวงโพธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
2.7 นายสมยศ   สุวรรณธีระกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา2 กรรมการ
2.8 นายลัดทา   ชนะภัย ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการ
2.9 ว่าท่ี รท.สวาท  สารกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กรรมการ

2.10 นายวินัย  วิริยะประทีป ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
2.11 นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา2 กรรมการ
2.12 นายเอกฉัตร  จอดนอก ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการ
2.13 นายปรีชา เพียรกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม กรรมการ
2.14 นายวิทยา    ดวงใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กรรมการ
2.15 นายพัสกร  แก้วพิลา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา กรรมการ
2.16 นายอนันต์    เพียรเกาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการ
2.17 นายมนัส   แดงสระน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา กรรมการ

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

              คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ท่ี  14  /  2557

                เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันครู ประจําปี 2557

 บูรพาจารย์  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู   ครั้งท่ี 58 ประจําปี 2557  ข้ึน  ในวันพฤหัสบดีท่ี 16   มกราคม 
2557  ณ หอประชุม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด้วย

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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2.18 กรรมการ
2.19 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
2.20 นายผดุงศักดิ์   ศรีโท รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.21 นางกุลรัศม์ิ  อัครวราศัลย์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.22 นางสุนิสา  ปราสัย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี   วางแผนและดําเนินการให้การจัดงานวันครู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี   เครื่องเสียง   ประกอบด้วย

3.1 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานกรรมการ
3.2 นายเกรียงไกร   กวินอติชาติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.3 นายนิวัติ  สีวัง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.4 นายยงยุทธ  เมธีธัญลักษณ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.5 นายชูศักดิ์  อุคหปัญญากุล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.6 นายจิตกร  เชิดศิวกุล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.7 นายนรพงษ์ แพนศรี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.8 นายประภา  บุญยะภาภรณ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.9 นายสหัส  ค้าขาย ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

3.10 นางสมพร  อินทรักษา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.11 นายเสง่ียม   แพไธสง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.12 นายอํานาจ   ชินหนองทอน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3.13 นางกลอยใจ  มุกดา ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
3.14 นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.15 นางอรไท   เผื่อนงูเหลือม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.16 นางธัญญพร  อารีเอ้ือ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  4.  ฝ่ายจราจร  อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
4.1 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานกรรมการ
4.2 นายวีรศักดิ์   ศรีพรหม รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
4.3 นายสุวิทย์   เชื้อน้อย ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
4.4 นายไชยา   ขอมเกาะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
4.5 นายอํานวย  บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
4.6 นายทินกร  ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ        
4.7 ว่าท่ี ร.ต.อภิชาต  แห้งขุนทด ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
4.8 นายธงชัย  รวยสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
4.9 นายชูชาติ  พัดเกาะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี   จัดสถานท่ีสําหรับจอดยานพาหนะ ดูแลความเรียบร้อยของการจราจรตลอดงาน

ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทุกคน

มีหน้าท่ี   จัดสถานท่ี  ตกแต่งเวที   ฉาก  โต๊ะหมู่บูชา   และจัดเก้าอ้ีสําหรับผู้รับเกียรติบัตร  จัดสถานท่ีสําหรับการ
แสดงนิทรรศการ  กํากับ แสง เสียง   สําหรับประกอบพิธีการวันครู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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5.  คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี    ประกอบด้วย
5.1 นายมังกร    กมลวัทน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ
5.2 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานกรรมการ
5.3 นายผดุงศักดิ์   ศรีโท รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.4 นาย ส.จิระศักดิ์  คชินทร์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.5 นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.6 นางสุพิศ  สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.7 นางนารีย์  เถ่ือนบํารุง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.8 นายดุสิต  คร่ําสุข ครูโรงเรียนหินดาดวิทยา กรรมการ
5.9 นายชัยวัฒน์   พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

5.10 นายณัฐวิคม  เสนทับพระ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.11 นางรัชฎาภรณ์   สิงห์เดช ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.12 นางทัศนีย์   หงิมเพ็ง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.13 นางสาวยุพิน  โตนน้ําขาว ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
5.14 นายวิรัช  เติมศักดิ์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการ
5.15 นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการ
5.16 นายเกรียงไกร   กวินอติชาติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
5.17 นางกลอยใจ  มุกดา ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  พิธีการ  ประกอบด้วย
6.1 นายสมัคร  ไวยขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  ประธานกรรมการ
6.2 นายจักรพันธ์  จงเพ็งกลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  กรรมการ
6.3 นางณัชชา  ศรีแสนปาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  กรรมการ
6.4 นางสุทธิดา   เสารยะวิเศษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

6.5 นางรักษณีย์   ทองสุกแก้ว ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
6.6 นางบุญครอง   ชาญพิทยา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
6.7 นางภาวิดา   พลจันทึก ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
6.8 นายทินกร  นอสูงเนิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
6.9 นางวัลลภา  โพธิโต ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.10 นางจิรวรรณ  พุฒกลาง ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.11 นางสาวศิริพร  เรือนจันทึก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.12 นายวีระศักดิ์  ขจรภพ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี   นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป จัดเตรียมอาสนะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีสงฆ์  /ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี  
และจัดหาปิ่นโตพร้อมภัตตาหาร  ปัจจัยไทยธรรม  จัดรถสําหรับการรับ - ส่ง พระสงฆ์และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีหน้าท่ี   ดําเนินการฝ่ายพิธีกร  กําหนดข้ันตอนพิธีการ เป็นพิธีกร กํากับรายการ การดําเนินการ และงานอ่ืน ๆ    ท่ี
เก่ียวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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7.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย
7.1 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานกรรมการ
7.2 นายผดุงศักดิ์   ศรีโท รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.3 นางสุรีพร  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.4 นางวิวาร  ทรัพย์พร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.5 นางสมพร  อินทรักษา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.6 นางพิมพ์มาดา  ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.7 นางอัจฉราพรรณ  สมพงษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.8 นางสุทธสินี  สุจริตรักษ์กมล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.9 นายสายชล   นาคดิลก ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

7.10 นางรัชฎาภรณ์   สิงห์เดช ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.11 นางภิญญารัตน์   สุบงกช ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.12 นางนวลลออ   วัลลา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.13 นางเพ็ญนภา  ชนะชัย ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.14 นางวรรณประภา  ตันรัตนะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.15 นางสาวจิราวรรณ์   กันตะบุตร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.16 นางผาสุข   ศรีไพโรจน์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
7.17 นางสมจิตร   ชนะภัย ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ

7.18 นางสุกานดา  วิทโยปกรณ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.19 นางประณยา  เจตนา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8.  คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและ ฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ     ประกอบด้วย
8.1 นางปาณิสรา  สุทนต์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ
8.2 นายทวี  บรรจง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
8.3 นางกุลรัศม์ิ  อัครวราศัลย์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ
8.4 นางสุวรรณี  ศิริวัฒน์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
8.5 นางอุทัยวรรณ  มิตรเจริญชัย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
8.6 นางพรรณิภา  เติมศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ
8.7 นางสาวปริศนา  วิภาวี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ
8.8 นางสุนิภา   จันทรักษา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.9 นางรุ่งอรุณ   เทียมลม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

8.10 นางกิรติการ   คงมิยา ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.11 นางวิภาดา   จริตธรรม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.12 นางสาวศิริรัตน์  อุปถัมภ์เก้ือกูล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.13 นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนารักษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.14 นางยุพาวรรณ   พัชรมนตรี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

มีหน้าท่ี   ให้การต้อนรับ  จัดหาและติดดอกไม้ติดเสื้อประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ นําเข้านั่งในสถานท่ีท่ีจัดไว้ จัดหา
และให้บริการน้ําดื่ม  อาหารว่างตามความเหมาะสม
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8.15 นางสาวรัศมี  นราพล ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.16 นางสาวศศกร   ไทยธานี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8.17 นางอารมณ์  รักไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ
8.18 นางสุรีพร  ชดก่ิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ
8.19 นางจรีรัตน์  สุขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ
8.20 นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ
8.21 นางรักษ์ชนก  หงษ์สง่า นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ
8.22 นางณัฏฐกานต์  พงษ์จิรศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ
8.23 นางสาวพรพรรณ  วิจิตรผล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ
8.24 นางกนกลักษณ์  มากคงพะเนาว์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ
8.25 นางชลลดา  ศรีแสนปาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ
8.26 นางนฤพร  หล่าสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ
8.27 นางศรีวิลัย  เรืองบุญญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ
8.28 นางสาวอุทัยวรรณ  จรสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ
8.29 นางกนกนาตย์  คุณาเศรษฐ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กรรมการ
8.30 นางธวัลรัตน์  สุวรรณศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ
8.31 นางสาวสุดารัตน์  ชาญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ
8.32 นางรพีพรรณ  บุญอนันต์ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน กรรมการ
8.33 นางนภาพร  ทุ่งกลาง พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 3 กรรมการ
8.34 นางสร้อยทอง  สืบสหการ พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 3 กรรมการ
8.35 นางอังสิมารินทร์  ชุมสาย ณ อยุธยา พนักงานพิมพ์  ระดับ ส 3 กรรมการ
8.36 นางสาวธฤตวัน  แดนโคกสูง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.37 นางสาวมาลี  กลิ่นศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.38 นางสาวเสาวณีย์  กมลวัทน์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.39 นางมาลีรัตน์  จิตรโคกกรวด ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.40 นางสาวรุ่งนภา  จันทร์พรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.41 นางสาวนภัสวรรณ์  อธิกธนาทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.42 นางสาววิมลรัตน์  แตะกระโทก ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
8.43 นางสุนิสา  ปราสัย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

9.  คณะกรรมฝ่ายการแสดง ประกอบด้วย

9.1 นายสมัคร  ไวยขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ประธานกรรมการ

9.2 นางกมลลักษณ์  ฉัตรแก้วผุดผ่อง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการ

9.3 นางรวินท์นิภา  อารีย์สุจริตรักษ์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ

มีหน้าท่ี รับรายงานตัวผู้รับรางวัล จัดเตรียมบัญชีรายชื่อการลงเวลาผู้รับรางวัล วางแผนการจัดสถานท่ีนั่งสําหรับการ
นั่งและจัดลําดับของผู้รับเกียรติบัตรดีเด่นตามโครงการต่าง ๆโดยประสานการจัดสถานท่ีกับฝ่ายสถานท่ี  และจัดเตรียม
เกียรติบัตร เพ่ือมอบในพิธีมอบเกียรติบัตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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9.4 นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ

9.5 นางสาวเกวิกา  วงศ์นรินทร์ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการ

9.6 นางกาญจนา  ชลประทิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

9.7 นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
9.8 ว่าท่ี ร.ต.อภิชาต  แห้งขุนทด ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

9.9 นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

9.10 นางอมรรัตน์  แสงจันทร์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ

9.11 นางรัดตาภา  จิตหนักแน่น ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ

9.12 นางสาวศุภรัตน์  ทองพาณิชย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา กรรมการ

9.13 นายภูเบศ  ขาวศิริ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา กรรมการ

9.14 นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กรรมการ

9.15 นางสาวศุภกานต์  เกตุผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กรรมการ

9.16 นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนบุญวัฒนา จํานวน 24 คน กรรมการ

9.17 นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและเลขานุการ

9.18 นางนิยม  พ้ืนทะเล ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  จัดทําเอกสารงานวันครู  ประจําปี  พ.ศ. 2557  ประกอบด้วย

10.1 นายชาติตระการ  ยอดสง่า รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ

10.2 นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

10.3 นางธัญนันท์   คงสนิท ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

10.4 นางสาวศจีรัตน์   นิลบรรพต ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

10.5 นางหยกณัฐฐา  พัชร์วริษฐ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
10.6 นางพรปวีณ์  ปิยากูล นักประชาสัมพันธ์  ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
10.7 นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  จัดดําเนินการวันครูทุกข้ันตอน  ประกอบด้วย

11.1 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ
11.2 นายผดุงศักดิ์   ศรีโท รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
11.3 นายเกรียงไกร   กวินอติชาติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
11.4 นาย ส.จิระศักดิ์   คชินทร์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ

11.5 นางกุลรัศม์ิ  อัครวราศัลย์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ

มีหน้าท่ี   จัดโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู   เครื่องบวงสรวง  จัดแสดงดนตรีไทย  จัดร้องเพลงพระคุณท่ี 3  และพิธีรําถวายมือ
ในการไหว้ครูให้ถูกต้อง ตามหลักแนวทางการดําเนินงาน  จัดสถานท่ีสําหรับการบูชา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

มีหน้าท่ี  ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ให้ทราบอย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ในท่ีต่าง ๆ ให้
ประชาชนท่ัวไปทราบ จัดทําแผ่นพับคําฉันท์บูชาครูในพิธี และบันทึกภาพการจัดงานวันครู
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11.6 นางสุนิสา  ปราสัย นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

12.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย
12.1 นายธีรวุฒิ    ทองโอษฐ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ
12.2 นายทวี  บรรจง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
12.3 นางกรรณาภรณ์   สุดหอม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
12.4 นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
12.5 นางชลลดา  รานอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.6 นายเกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.7 นางนงลักษณ์  ภูมิรัตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.8 นายบัณฑิต  ชนะชัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.9 นายประเสริฐ  ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

12.10 นายกฤตพล  ชุมสกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.11 นางนิธิรัตน์  อุทัยพร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.12 นายวิภูพฤกษ์  ชื่นอาภา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.13 นางสาววันทิตา  ทะลาสี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12.14 นางสาวพัชราภร  นนทวรากรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ
12.15 นางเทียมจันทร์  หม่ันสระเกษ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ี ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ   สรุปผลการประเมิน  และรายงานให้ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ

          ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําสั่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ  เอาใจใส่   เพ่ือให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

           อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติงานและความคล่องตัว  หากคําสั่งนี้ไม่ครอบคลุมภารกิจหรือ

                                       สั่ง ณ  วันท่ี   8  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

         (นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา)
                                 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย ให้ประธานคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม

มีหน้าท่ี  จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน    คํากล่าวรายงาน  คํากล่าวต่าง ๆ  ประสานการดําเนินการจัดงานทุกข้ันตอน


