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ค าสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ที่   509 / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ “แรลลี่ วิชาการ รักการอ่าน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” 

………………………………………………………………. 

 โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ แรลลี่ วิชาการ รักการอ่าน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน”  
ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ ก าหนดจัดกิจกรรม ระหว่าง
วันที่ 19 – 23  สิงหาคม  2556  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมแพศึกษา  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ด าเนินงาน ดังบัญชีที่แนบท้ายค าสั่งนี้ 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  9   สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 

 

(นายธ ารง   ชื่นนิรันดร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
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คณะกรรมการอ านวยการ 

1) นายธ ารง   ชื่นนิรันดร์    ประธานกรรมการ 

  2) ว่าที่ พันตรีสุขุม   บุญภูมิ   รองประธานกรรมการ 

  3) นายธนะ   สมน้อย    กรรมการ 

  4) นางมณฑิรา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ   กรรมการ 

  5) นางภัชราภรณ์   ค่ าคูณ   กรรมการ 

  6) นางสุกัลยาณี  ภูวนาถศรัณญา   กรรมการ 

  7) นางปรานี   มณีกานนท์   กรรมการ 

  8) นางยุภานิตย์   สังข์ทอง   กรรมการ 

  9) นายวะนิช   อุประชัย    กรรมการ 

  10) นายวิเชียร  งามสมหาญ   กรรมการ 

  11) นายกิตติ   ทับขันต์    กรรมการ 

  12) คณะที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ทุกคน  กรรมการ 

  13) นายสมเดช   สอนถม    กรรมการและเลขานุการ 

  14) นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  15) นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

 วางแผนการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน 

1) นายสมเดช    สอนถม     ประธานกรรมการ 

2) นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา    รองประธานกรรมการ 

3) นางฐิตารยี์   อโหสิชูวงศ์    กรรมการ 

4) นางยุพาพิน   บูรณสรรค์    กรรมการ 

5) นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี    กรรมการ 

6) นางสาวจตุพร   ภู่ศิริภิญโญ    กรรมการ 
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7) นางผ่องพรรณ   อวนศรี    กรรมการ 

8) นางศิริพรรณ   ศรีอุทธา    กรรมการ 

9) นายประยุทธ   ค าจันลา    กรรมการ 

10) นายโชคสวัสดิ์   โพธิกุล    กรรมการ 

11) นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ    กรรมการ 

12) นางเอมอร   จันทาตีด    กรรมการ 

13) นางลาวรรณ   นิธิทรัพย์    กรรมการ 

14) นายสุธี   ศรศักดา     กรรมการ 

15) นางสุกัญญา   สมรือแสน    กรรมการ 

16) นางสาววรีพร  ชาติชนะ    กรรมการ 

17) นางศศมน    มะปราง    กรรมการ 

18) นางจารุวรรณ   เวียงเหล็ก    กรรมการ 

19) นายไชยา   เหล่าประเสริฐ    กรรมการ 

20) นางสมหวัง   ยศเรือง     กรรมการ 

21) นายชาตรี   ขุนภักดี     กรรมการ 

22) นางวิลาวรรณ   สมลือแสน    กรรมการ 

23) นางภัสสรีวัลย์  ทะคง     กรรมการ  

24) นายภัทรพงษ์   เจริญสมบัติ    กรรมการและเลขานุการ 

25) นายชัยรัตน์   บูรณสรรค์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

26) นางนงค์นุช   เพ็ชรนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่ 

 1. ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2. ก าหนดเวลา  แผนผังการจัดกิจกรรม 

 3. ก าหนดกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระฯ ให้เป็น แรลลี่วิชาการ รักการอ่าน สานสัมพันธ์สู่

อาเซียน  

 4. ประสานครูในกลุ่มสาระฯ ในการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด 

 5. จัดหาเต็นท์ ให้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกรรมการกลาง จ านวน 25 หลัง  

6. จัดท า passport เพ่ือบันทึกการเข้าฐานกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
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 7. สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อกลุ่มวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   
  

2. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

1) นางปรานี   มณีกานนท์    ประธานกรรมการ 

2) นางสาวรัตนาภรณ์   พลธรรม    กรรมการ 

3) นางสาวรวีวรรณ   ดิลกลาภ    กรรมการ 

4) นางสาวจรรยมณฑน์  พรมนิล    กรรมการ 

5) นางสาวขนิษฐา  นาคนชม    กรรมการ 

6) นายสราวุฒิ   บุร ี     กรรมการ 

 

7) นายสนอง   สนเทศน์     กรรมการและเลขานุการ 

8) นางทองทศ   แสงดารา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9) นางสาวมนฤดี   โนนทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

 1. เบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงาน ตามประมาณการค่าใช้จ่าย และควบคุมการเบิกเงินของโครงการ 

 2. จัดท าหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 3. จัดซื้อ จัดหาวัสดุในการด าเนินงาน  

 4. สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 

1) นายวิเชียร   งามสมหาญ    ประธานกรรมการ 

2) นายวงเดือน   สมรือแสน    กรรมการ 

3) นางทิพาพรรณ   ล่ามสมบัติ    กรรมการ 

4) นางทัศนีย์   งามสมหาญ    กรรมการ 

5)นายกิจวัฒน์   แสนศรีระ    กรรมการ 

6) นางสาวชนิษฐา   แพงบุปผา    กรรมการ 

7) จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์  ชนะรส    กรรมการ 
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8) พนักงานสถานที่ ทุกคน    กรรมการ 

9) แม่บ้านงานบริการ ทุกคน    กรรมการ 

10) ลูกจ้างชั่วคราวและคนสวน ทุกคน   กรรมการ 

11) นางพิกุลทอง   เจรนุกุล    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ 

 1. สนับสนุน จัดเตรียมสถานที่ เวที ตามแผนผังการจัดกิจกรรมของโครงการ  

 2. สนับสนุน การจัดระบบไฟฟ้า แสง เสียง ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรม 

 3. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี เพื่อให้บริการ ตามที่กลุ่มสาระฯ ต้องการในฐานต่างๆ 

 4. ประดับ ตกแต่งเวทีกลาง เต็นท์อ านวยการให้สวยงาม  

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

4. ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ 

1) นางรัชนี   โพธิกุล     ประธานกรรมการ 

2) นายวีระยุทธ   ศิลาศรี     กรรมการ 

3) นายวุฒิชัย   มหานาม     กรรมการ 

4) นางสาวธนัฎฐา   เหมมี    กรรมการ 

5) นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์    กรรมการ 

6) นางรัชดาพร   จันฤาชา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   

 1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการแรลลี่วิชาการ รักการอ่าน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน 

 2. ก าหนดล าดับพิธีการและเป็นพิธีกรในพิธีเปิด-พิธีปิด 

 3. ประสานงานกับฝ่ายการแสดงในพิธีเปิดก่อนวันงานและขณะด าเนินงาน 

 4. จัดรายการเสียงตามสาย เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการร่วมกิจกรรม 

 5. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงานของประธานในพิธี 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม 

 1) นางสุกัลยาณี   ภูวนาถศรัณญา    ประธานกรรมการ 
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 2) นางสมปอง   โฆษจันทรา    กรรมการ 

 3) นางอัมพร   เสือช้าง     กรรมการ 

 4) แม่ครัวโครงการอาหารกลางวัน    กรรมการ 

 5) นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  

 1. จัดเตรียมอาหารว่าง ส าหรับแขกที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

 2. จัดเตรียมน้ าดื่ม ส าหรับคณะวิทยากรในแต่ละวัน 

 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6. ฝ่ายบันทึกภาพและเผยแพร่กิจกรรม 

1) นายบรรจบ    ทัพซ้าย     ประธานกรรมการ 

2) นายชูชาติ   วงศ์กลาง     กรรมการ 

3) นายธนเดช  วิไลรัตนากูล    กรรมการ 

4) นายพีระพงษ์   ตรีศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  

 1. ถ่ายภาพการจัดกิจกรรม ทุกฐานของทุกวัน 

 2. เผยแพร่ภาพกิจกรรมบนเว็บไซด์โรงเรียน 

 3. จัดท า ซีดี ภาพกิจกรรมให้กลุ่มวิชาการและทุกกลุ่มสาระฯ 

 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. ฝ่ายจัดการแสดงในพิธีเปิด 

 1) นางสาคร   พันธะลี     ประธานกรรมการ 

 2) นางวิไลลักษณ์   พระบรรเทา    กรรมการ 

 3) นายจักรี   อบมา     กรรมการ 

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3    กรรมการ 

 5) นายวัจนกร   สารแขวีระกุล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

 1. ก ากับนักเรียน ฝึกซ้อมรายการแสดงในพิธีเปิด 1 ชุด 

2. จัดรายการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมแรลลี่วิชาการฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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8. ฝ่ายประเมินผล 

1) นางภัชราภรณ์   ค่ าคูณ    ประธานกรรมการ 

2) นางรุ่งนภา   อารยะธรรมโสภณ    รองประธานกรรมการ 

3) นางสาววิรังรอง   ทองวิเศษ    กรรมการ 

4) นางจตุพร   จิตมาตย์     กรรมการ 

5) นางสายชล   ชาติไทย     กรรมการ 

6) นางสาวอมรรัตน์   พามา    กรรมการ 

7) นายฉัตรชัย   รัชอินทร์     กรรมการ 

8) นางสาวศศิธร   แพงบุดดี    กรรมการ 

9) นางสาวแคทลียา   มหาวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  

 1. ออกแบบ จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 2. สรุปผลการประเมินโครงการ ส่งมอบให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน 

 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

9. ฝ่ายจัดกิจกรรมประจ าฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 9.1 ฐานที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1) นางลาวรรณ   นิธิทรัพย์   ประธานกรรมการ 

  2) นายอนนท์   อุ่นผาง    กรรมการ 

  3) นางรัศมี   ธาดาวัฒน์    กรรมการ 

  4) นายศักดา   ตุลาพิทักษ์   กรรมการ 

  5) นางอัจฉรา   กีรติรังสรรค์   กรรมการ 

  6) นางบุณฑริกา   บุญหล้า   กรรมการ 

  7) นางดวงพร   เอ่นนู    กรรมการ 

  8) นางสาวรัตนาภรณ์   พลธรรม   กรรมการ 

  9) นายเกษม   แสงดารา     กรรมการ 

  10) นายอุทัย   กสิวัฒน์    กรรมการ 

  11) นายสมดี   ศรีบุญมานนท์   กรรมการ 
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  12) นายโกมล   ศิริวัฒนกุล   กรรมการ 

  13) นายวุฒิชัย   จ าปาหวาย   กรรมการ 

  14) นางสาววิรังรอง   ทองวิเศษ   กรรมการ 

  15) ดร.สิทธิชัย   นิลแก้ง    กรรมการ 

  16) นางแก่นจันทร์   งิสันเทียะ   กรรมการ 

  17) นางสายชล   ชาติไทย   กรรมการ 

  18) นายทศพณ   ทองแย้ม   กรรมการ 

  19) นายประสาน   จันเจียวใช้   กรรมการ 

  20) นางชวนชื่น   มลิลา    กรรมการ 

  21) นางสาวแคทลียา   มหาวงศ์   กรรมการ 

  22) นางสาวกิตติพร   อาพา   กรรมการ 

  23) นายฉัตรชัย   รัชอินทร์   กรรมการ 

  24) นางสาวสุกัญญา   สมน้อย   กรรมการ 

  25) นางสาวยุพิน   ผลจัตุรัส    กรรมการ 

  26) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ.เลย  กรรมการ 

  27) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14(ฐานที่ 1) กรรมการ 

  28) ดร.สุธี   ศรศักดา    กรรมการและเลขานุการ 

9.2 ฐานที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

  1) นางผ่องพรรณ   อวนศรี   ประธานกรรมการ 

  2) นางอุบลรัตน์   พรหมพิบูลย์   กรรมการ 

  3) นางทองทศ   แสงดารา   กรรมการ 

  4) นางพัธมน   ตันทพงษ์    กรรมการ 

  5) นางนันท์นภัส   นามสุดตา   กรรมการ 

  6) นายสุรพงษ์   พูนทอง    กรรมการ 

  7) นายชูชาติ   วงศ์กลาง    กรรมการ 

  8) นายศิริ   ชาติช านาญ    กรรมการ 

  9) นางสุกัลยาณี   ภูวนาถศรัณญา   กรรมการ 

  10) นางจตุพร   จิตมาตย์    กรรมการ 
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  11) นางสาวอุษณี   ชาติพหล   กรรมการ 

  12) นายสนอง   สมเทศน์    กรรมการ 

  13) นายภัทรพงษ์   แซงจันดา   กรรมการ 

  14) นางรุ่งนภา   อารยะธรรมโสภณ  กรรมการ 

  15) นายกัมปนาจ   ศรีอุทธา   กรรมการ 

  16) นายวินัย   ภวูนาถศรัณญา   กรรมการ 

  17) นายเสกสรรค์   จันสนิท   กรรมการ 

  18) นายพิชิต   ทองล้น    กรรมการ 

  19) นางสาวปวีณา  ฉัตรรักษา   กรรมการ 

  20) นางพัฒน์นรี   ศิริวารินทร์   กรรมการ 

  21) นายประดิษฐ์   ฦาชา    กรรมการ 

  22) นายทวีศักดิ์   สีจันทึก   กรรมการ 

  23) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7(ฐานที่ 2) กรรมการ 

  24) นางศิริพรรณ   ศรีอุทธา   กรรมการและเลขานุการ 

9.3 ฐานที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

  1) นางสุกัญญา   สมรือแสน   ประธานกรรมการ 

  2) นางอรทัย   กสิวัฒน์    กรรมการ 

  3) นางสุภาภรณ์   เลอยุกต์   กรรมการ 

  4) นางรัชนี   โพธิกุล    กรรมการ 

  5) นางนพวรรณ   นันตา    กรรมการ 

  6) นายวรเทพ   หาจันดา    กรรมการ 

  7) นางกมลทิพย์   โพธิ์จันทร์   กรรมการ 

  8) นางรัชดาพร   จันฤาชา   กรรมการ 

  9) นางยุภานิตย์   สังข์ทอง   กรรมการ 

  10) นางโฉมฉาย   เพชรผล   กรรมการ 

  11) นางสาวรัมภลดาวัลย์   เพชรล้ า  กรรมการ 

  12) นางสาววรรณพร   ศรีมี   กรรมการ 

  13) นางณัฏฐิยาภรณ์   เทศน้อย   กรรมการ 
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  14) นางเกษร   หาจันดา    กรรมการ / 

  15) นางปรียา   แสงศรี    กรรมการ 

  16) Mr.Chia Syvarius Alando   กรรมการ 

  17) Mr.Chaster L. Acain   กรรมการ 

  18) Mr.Terry  Morgan    กรรมการ 

  19) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 (ฐานที่ 3) กรรมการ 

  20) นางพรทิพา   น้อยดี    กรรมการและเลขานุการ 

 9.4 ฐานที่ 4 ฐานภาษาต่างประเทศที่ 2  

  1) นางสาววรีพร   ชาติชนะ   ประธานกรรมการ 

  2) นางพิมพ์พร   อุ่นผาง    กรรมการ 

  3) Mr.Vewesee   Jude    กรรมการ 

  4) นางสาวธนัฐฎา   เหมมี   กรรมการ 

  5) นางสาวคนิษฐา   ระโหฐาน   กรรมการ 

  6) นางสาวกาญจนา   ใกล้กลาง   กรรมการ 

  7) Miss Liu Qi Qi    กรรมการ 

  8) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ขอนแก่น  กรรมการ 

  9) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 (ฐานที่ 4) กรรมการ 

  10) นางสาวปราณี   ชุ่มจิตต์   กรรมการและเลขานุการ 

9.5 ฐานที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  1) นางฐิตารีย์   อโหสิชูวงศ์   ประธานกรรมการ 

  2) นายวุฒิชัย   มหานาม    กรรมการ 

  3) นางค าตุ่น   มาตุ้ม    กรรมการ 

  4) นางมัทนียา   ศิลาศรี    กรรมการ 

  5) นางพิชญดา   ขุนภักดี    กรรมการ 

  6) นายวีระยุทธ   ศิลาศรี    กรรมการ 

  7) นางพิมพ์สินี   ธเนศนิษฐ์   กรรมการ 

  8) นางพิกุลทอง   เจรนุกุล   กรรมการ 

  9) นางวานุช   ศรีบุญมานนท์   กรรมการ 
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  10) นางนุชนาถ   เหล่าประเสริฐ   กรรมการ 

  11) นางศศิรจน์   ร้อยดาพันธ์   กรรมการ 

  12) นางภัชราภรณ์   ค่ าคูณ   กรรมการ 

  13) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9(ฐานที่ 5) กรรมการ 

  14) นางยุพาพิน   บูรณสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 

9.6 ฐานที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1) นางสาวเสาวลักษณ์   นามจันดี   ประธานกรรมการ 

  2) นางนพลักษณ์   พงษ์รักษ์   กรรมการ 

  3) นายชูชาติ   ภิรมย์ไกรภักดิ์   กรรมการ 

  4) นางประทิ่น   ลือชา    กรรมการ 

  5) นางเยาวนิตย์   อุประชัย   กรรมการ 

  6) นางสมปอง  โฆษจันทรา   กรรมการ 

  7) นางสาวไพพร   ปราบพาล   กรรมการ 

  8) นางจงรักษ์   พูนทอง    กรรมการ 

  9) นางดรุณณี   จึงตระกูล    กรรมการ 

  10) นายทรงยศ   ทะคง    กรรมการ 

  11) นางปรานี   มณีกานนท์   กรรมการ 

  12) นายวะนิช   อุประชัย    กรรมการ 

  13) นางจริยา   สีตื้อ    กรรมการ 

  14) นางสาวปิยะฉัตร   เพชรไพรินทร์  กรรมการ 

  15) นางสุภาวดี   เจริญสมบัต ิ   กรรมการ 

  16) นายสุทธิพล   ทองเทียม   กรรมการ 

  17) นางสาวสาวิตรี   ลามพัฒน์   กรรมการ 

  18) นางสาวกรกนก   หลอดอาสา   กรรมการ 

  19) นางสาวสุวินา   ไกรอ่อน   กรรมการ 

  20) นางสาวอรอุมา   นามบิดา   กรรมการ 

  21) นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพครู มรภ.เลย กรรมการ 

  22) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5(ฐานที่ 6) กรรมการ 
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23) นางสาวจตุพร   ภู่ศิริภิญโญ   กรรมการและเลขานุการ 

9.7  ฐานที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  

(งานช่าง,งานเกษตร,งานคหกรรม) 

   1) นายไชยา   เหล่าประเสริฐ   ประธานกรรมการ 

  2) นางสมหวัง   ยศเรือง    รองประธานกรรมการ 

  3) นายอภิวิชญ์   อภิรมยานนท์   กรรมการ 

  4) นายวงเดือน   สมรือแสน   กรรมการ 

  5) นายสัญญา   เบ้าวัน    กรรมการ 

  6) นายวิเชียร   งามสมหาญ   กรรมการ 

  7) นายพยัพ   สมลือแสน    กรรมการ 

  8) นางอัมพร   เสือช้าง    กรรมการ 

  9) นายปาณท   เวียงเหล็ก   กรรมการ 

  10) นางวัชรี   สุขเจริญวิภารตัน์   กรรมการ 

  11) นายบรรจง   เสโส    กรรมการ 

  12) นายกิตติ   ทับขันต์    กรรมการ 

  13) นางทัศนีย์   งามสมหาญ   กรรมการ 

  14) นางบุษบง   นิรัตน์สุข    กรรมการ 

  15) นางทิพาพรรณ   ล่ามสมบัติ   กรรมการ 

  16) นางมยุรี   ตรึกตรอง    กรรมการ 

  17) นางนราวดี   วงศ์ก่ิงค า   กรรมการ 

  18) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 (ฐานที่ 7) กรรมการ 

  19) นางจารุวรรณ   เวียงเหล็ก   กรรมการและเลขานุการ 

 9.8 ฐานที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (งานคอมพิวเตอร์,งานพานิช) 

  1) นางศศมน   มะปราง    ประธานกรรมการ 

  2) นายธนเดช   วิไลรัตนากูล   กรรมการ 

  3) นางนงค์นุช   เพ็ชรนอก   กรรมการ 

  4) นางชยามร   พิมพ์สุข    กรรมการ 

  5) นายพฤทธิ์   จันทรบุตร   กรรมการ 
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  6) นายเสรี   นิธิทรัพย์    กรรมการ 

  7) นายชวพงศ์   กุลพันธ์    กรรมการ 

  8) นายนพคุณ   สืบเลย    กรรมการ 

  9) นายกิตติพงษ์   จรัญศิริไพศาล   กรรมการ 

  10) นางสาวอุไร  ทองดี    กรรมการ 

  11) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ.เลย  กรรมการ 

12) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,13 (ฐานที่ 8) กรรมการ 

13) นายชาตรี   ขุนภักดี    กรรมการและเลขานุการ 

 9.9 ฐานที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  1) นายประยุทธ   ค าจันลา   ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวชูจิต   รักษ์มณี    กรรมการ 

  3) นางสาวเยาวรัตน์   โคตรส าราญ  กรรมการ 

  4) นายณรงค์รัชช์   ธีรสุคนธ์   กรรมการ 

  5) นางสาวบรรจง   ปู่เพ็ง    กรรมการ 

  6) นางจิราภรณ์   นพคุณวงศ์   กรรมการ 

  7) นายสุพล   เจริญทรัพย์    กรรมการ 

  8) นางณัฐปภัสร์   ธีรสุคนธ์   กรรมการ 

  9) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ขอนแก่น  กรรมการ 

  10) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สพล.อุดรฯ  กรรมการ 

  11) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สพล.ชัยภูมิ  กรรมการ 

  12) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4(ฐานที่ 9) กรรมการ 

  13) นายโชคสวัสดิ์   โพธิกุล   กรรมการและเลขานุการ 

 9.10 ฐานที่ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  1) นายกิจวัฒน์   แสนศรีระ   ประธานกรรมการ 

  2) นางสาคร   พันธะลี    กรรมการ 

  3) นายพีระพงษ์   ตรีศาสตร์   กรรมการ 

  4) นางสายหยุด   ภิรมย์ไกรภักดิ์   กรรมการ 

  5) นายทวนทอง   วงษ์ปัญญา   กรรมการ 
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  6) นางวันเพ็ญ   ทับขันต์    กรรมการ 

  7) นายบรรจบ   ทัพซ้าย    กรรมการ 

  8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8(ฐานที่ 10)  กรรมการ 

  9) นางเอมอร   จันทาตีด    กรรมการและเลขานุการ 

9.11 ฐานที่ 11 กลุ่มงานแนะแนว 

  1) นางวิลาวรรณ   สมลือแสน   ประธานกรรมการ 

  2) นางอรนุช   บุญเกษม    กรรมการ 

  3) นางสาวสุภาพร   ชวเดชารัตน์กุล   กรรมการ 

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (ฐานที่ 11) กรรมการ 

5) นางปฐมาธิดา   แสนศรีระ   กรรมการและเลขานุการ  

 9.12 ฐานที่ 12 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  1) นายภัทรพงษ์   เจริญสมบัติ     ประธานกรรมการ 

  2) นายชัยรัตน์   บูรณสรรค์   กรรมการ 

  3) นางวิไลลักษณ์   พระบรรเทา   กรรมการ 

  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11(ฐานที่ 12) กรรมการ 

  5) ลูกเสือกองเกียรติยศ,ลูกเสือวิสามัญ  กรรมการ 

6) นางปาริชาต  ปาลินทร    กรรมการและเลขานุการ 

 9.13 กลุ่มงานห้องสมุด 

  1) นางภัสสรีวัลย์   ทะคง    ประธานกรรมการ 

  2) นายกิตติพงษ์   จรัญศิริไพศาล   กรรมการ 

  3) นักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์   กรรมการ 

4) นางนิศากร   บรรยง    กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้าที่ 

 1. ก าหนดหลักสูตรในการจัดกิจกรรมประจ าฐานของกลุ่มสาระฯให้เหมาะสมกับนักเรียนทั้ง 5

ระดับชั้น (ม.1 - ม.5) 

 2. จัดกิจกรรมแรลลี่วิชาการฯ   ประจ าฐานของกลุ่มสาระฯในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

 3. ก ากับดูแลนักเรียนแต่ละระดับให้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงและเหมาะสม 
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 4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ เสนอประธานฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

10. คณะกรรมการก ากับกิจกรรมประจ าวัน 

1) นางวิไลลักษณ์   พระบรรเทา    ประธานกรรมการ 

2) นายวะนิช   อุประชัย     รองประธานกรรมการ 

3) นายสมดี   ศรีบุญมานนท์    กรรมการ(วันจันทร์) 

4) นายพิชิต   ทองล้น     กรรมการ(วันจันทร์) 

5) นางรัชนี   โพธิกุล     กรรมการ(วันอังคาร) 

6) นางปรียา   แสงศรี     กรรมการ(วันอังคาร) 

7) นายวีระยุทธ   ศิลาศรี     กรรมการ(วันพุธ) 

8) นางดรุณณี   จึงตระกูล     กรรมการ(วันพุธ) 

9) นายอภิวิชญ์   อภิรมยานนท์    กรรมการ(วันพฤหัสบดี) 

10) นายพฤทธิ์   จันทรบุตร    กรรมการ(วันพฤหัสบดี) 

11) นางสาวบรรจง   ปู่เพ็ง    กรรมการ(วันศุกร์) 

12) นายกิจวัฒน์   แสนศรีระ    กรรมการ(วันศุกร์) 

13) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   กรรมการ 

14) นายภัทรพงษ์   เจริญสมบัติ    กรรมการและเลขานุการ 

15) นางปาริชาต   ปาลินทร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    

 1. ปฐมนิเทศนักเรียน แต่ละระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันที่ก าหนด 

 2. แจกและรวบรวม passport พร้อมตรวจเช็คและสรุปจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม    

              กิจกรรม และจัดแยก passport ไว้เป็นห้องชัดเจน 

 3. ควบคุมและให้สัญญาณการเข้าฐาน การเปลี่ยนฐาน 

 4. ก ากับ ดูแล ให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน 

 5. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกวัน ส่งเลขานุการก ากับกิจกรรมประจ าวัน  

 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 


