
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย           
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี  2560 

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

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โปรดเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แต่ละจังหวัด ด าเนินการจัดพิธี รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี  2560 เพ่ือมอบให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา) โดยมติที่ประชุม กศจ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  
เห็นชอบให้จัดพิธีดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๐  พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด          ประธานกรรมการ 
1.2 นายสมาน  แก้วค าไสย์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๑              กรรมการ 
1.4 นายอนันต์  พันนึก  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๒             กรรมการ 
1.5 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓             กรรมการ 
1.6  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต ๒๗            กรรมการ 
1.7  นายประเสริฐ  วรสาร  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑          กรรมการ 
1.8  นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒          กรรมการ 
1.9  นายประดู่  นามเหลา   รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3          กรรมการ 
๑.๑๐ นายชิษณุพงศ์  อุ่นละออ รอง ผอ.รร.สตรีศึกษา           กรรมการ 
๑.๑๑ นายวิทยาวุธ    เลิศพันธ์ รอง ผอ.รร.สตรีศึกษา                    กรรมการ 
๑.๑๒ นายชยกร  ไชยน้ าอ้อม           รอง ผอ.รร.สตรีศึกษา           กรรมการ 
๑.๑๓ นายสุรชัย  ศรีคะเณย์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑    กรรมการ 
๑.๑๔ นายธ ารงฤทธิ์  เภาสระคู ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒         กรรมการ 
๑.๑๕ นางศุภวรรณ  อดกลั้น  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต ๒๗         กรรมการ 
๑.๑๖ นางอรอนงค์  ขวาป้องใต้ ผอ.กลุ่มอ านวยการ ศธจ.ร้อยเอ็ด                     กรรมการ 
๑.๑๗ นายทรัพย์  นาทองหล่อ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ร้อยเอ็ด              กรรมการ 
๑.๑๘ นายณรงค์  ยะพลหา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ร้อยเอ็ด     กรรมการ 
๑.๑๙ นางอรัญญา  อินอ่อน  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ร้อยเอ็ด            กรรมการ 
๑.๒๐ นางพิมพิกา  ศรีเก้ือกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๑.๒๑ นางประไพ  ช่างสลัก  ผอ.กลุ่มวิเคราะห์นโยบายฯ ศธจ.ร้อยเอ็ด         กรรมการ 

/๑.๒๒ นายพิชิต...   
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๑.๒๒ นายพิชิต  เครือน้ าค า     ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ร้อยเอ็ด                     กรรมการ 
1.๒๓ นางปทุมวรรณ  เนินทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพม.เขต ๒๗       กรรมการ 
๑.๒๔ นางมธุวลี   จันโทมุข    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพม.เขต ๒๗       กรรมการ 
1.๒๕ นายประสิทธิ์  สาตรา    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ร้อยเอ็ด   กรรมการและเลขานุการ 
1.๒๖ นายประยูร  ศิริ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.๒๗ น.ส.พวงพยอม  เกษฎางศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.๒๘ น.ส.อัจฉราภร  มะอาจเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อให้พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดขวัญก าลังใจเป็นเกียรติสูงสุด แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

๒. คณะกรรมการพิธีการ  ประกอบด้วย 
2.1 นายพิชิต  เครือน้ าค า ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ร้อยเอ็ด           ประธานกรรมการ 
2.2 นายสุดใจ  สุทธิรันดร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๒.๓ นายสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๒.๔ นางพัชรี  ศรีษะภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๒.๕ นายสุทัศน์  สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ 
2.๖ น.ส.อัจฉราภร มะอาจเลิศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๗ น.ส.พวงพยอม เกษฎางศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดล าดับพิธีการ  ซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ จัดเตรียมเอกสาร      
พิธีเปิด ค ากล่าวให้โอวาท  ขานนามผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์   และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

           ๓.  คณะกรรมการรับรายงานตัวและจัดล าดับ  ประกอบด้วย 
3.1 นายประสิทธิ์  สาตรา     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ร้อยเอ็ด          ประธานกรรมการ 
3.๒ นางเพ็ญศิริ  กล่อมจิตร     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๑     กรรมการ 
3.๓ น.ส.อารยา  รุ่งโรจน์     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๑     กรรมการ 
๓.๔ น.ส.สมสมร  วงค์วรบุตร     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๒      กรรมการ  
๓.๕ นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๒      กรรมการ 
๓.๖ นางธัญลักษณ์  สามชัย      ลูกจ้างประจ า สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒           กรรมการ 
3.๗ น.ส.กรวรรณ เจริญเขตต์     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๓      กรรมการ 
3.๘  นายฉัตรมงคล  อุดมโพด     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด.เขต ๓      กรรมการ 
๓.๙ น.ส.อริญรดา  วีระชาติ       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพม.เขต 27          กรรมการ 
๓.๑๐ นางเนตรยา   หลักค า      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพม.เขต 27          กรรมการ 
๓.๑๑ น.ส.ธนชัพร  สังวิบุตร      นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ   
๓.๑๒ นางพคพร  ค ายิ่ง            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๓.๑๓ นางสุชีรา  วิชาลัย           นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด              กรรมการ 
3.๑๔ น.ส.ณัฐฐาพร  ทาระค า     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด               กรรมการ 
๓.๑๕ น.ส.พรรณธิพา  แก้วนาเหนือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน(คุรุสภา)         กรรมการ 
๓.๑๖ นายประยูร  ศิริ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด       กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ จัดท าเอกสารลงทะเบียน จัดแยกชั้นตราเครื่องราชฯ รับรายงานตัว ให้การต้อนรับและเชิญ
ผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้านั่งตามล าดับหมายเลข จัดเตรียมและเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามล าดับผู้เข้ารับ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

/๔.คณะกรรมการ... 
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๔. คณะกรรมการสถานที่ ประกอบด้วย 
4.1 นายสมาน  แก้วค าไสย์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด          ประธานกรรมการ 
4.2 นายณรงค์ฤทธิ์  เถาว์จันทร์    รอง ผอ.รร.สตรีศึกษา      รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสลักจิต  วิไลลักษณ์  ครูช านาญการพิเศษ รร.สตรีศึกษา                    กรรมการ 

      ๔.๔ นายอิสรา  ทุมแสน        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ 
๔.๕ นายฉัตรมงคล  อุดมโพด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓          กรรมการ 
๔.๖ น.ส.ณัฎยา  พุฒตาล       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.เขต 27          กรรมการ 
4.๗ นายสุระ  รักความซื่อ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 

     4.๘ นางพคพร  ค ายิ่ง           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
     ๔.๙ นางเนติการณ์  โพธินาม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด                 กรรมการ 
     ๔.๑๐ นายธวัชชัย   หลักค า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด                 กรรมการ 
     4.1๑ น.ส.ธนชัพร  สังวบิุตร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ     
     ๔.๑๒ น.ส.อโนทัย  ศรีอุประ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ    
     ๔.๑๓ นางสุชีรา  วิชาลัย             นักวชิาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด              กรรมการ 
     4.1๔ ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย  กลมเปลือย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด              กรรมการ 

4.1๕ น.ส.วชิุดา  เวียงวิเศษ        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด              กรรมการ 
4.1๖ นางนิภาพร  อาจนนลา      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ. ร้อยเอ็ด           กรรมการ 
4.๑๗ น.ส.อัจฉราภร  มะอาจเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ. ร้อยเอ็ด           กรรมการ 
๔.๑๘ น.ส.ณัฐฐาพร  ทาระค า      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด          กรรมการ 
๔.๑๙ นางแววนภา  ผิวเหลือง      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด             กรรมการ 
๔.๒๐ ลูกจ้างโรงเรียนสตรีศึกษา               กรรมการ 
4.๒๑ นายอุบล  แก้วปิ่น  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด     กรรมการและเลขานุการ 
4.2๒ นายประยูร  ศิริ    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
4.๒3 น.ส.พวงพยอม เกษฎางศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.รอ้ยเอ็ด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ จัดป้ายเวที จัดระบบเสียง จัดตกแต่งเวที ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย 
5.1  นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด    ประธานกรรมการ 
5.2  นายชัยวัฒน์  แก้วตั้งขึ้น      ครูช านาญการพิเศษ รร.สตรีศึกษา          กรรมการ 
5.3  นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง     ครูช านาญการพิเศษ รร.สตรีศึกษา          กรรมการ 
5.4  นายถาวร  ช่อจันทร์          ลูกจ้างชั่วคราว รร.สตรีศึกษา           กรรมการ 
5.5  นางมนัญญา  สมหนองบัว   นักวิเคราะห์ฯช านาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒           กรรมการ 
5.6  น.ส.ภาวดี  พลเยี่ยม          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓    กรรมการ 
5.7  นางเอมอร  ภูคงน้ า           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพม.เขต ๒๗             กรรมการ  
5.8  นางฉวีวรรณ  กลิ่นเกษร     ครูช านาญการพิเศษ รร.สตรีศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
5.9  น.ส.อรุณี  มาศศรี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที ่จัดหาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ ในพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

/๖.คณะกรรมการ… 
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๖. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
6.1 นางอรอนงค์  ขวาป้องใต้ ผอ.กลุ่มอ านวยการ ศธจ.ร้อยเอ็ด                    ประธานกรรมการ 
6.2 น.ส.ศติษา  เฉลยพจน์    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด            กรรมการ 
6.3 น.ส.เกษรา  สุขสมร  นักวิชาการพัสดุนักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.ร้อยเอ็ด       กรรมการ 
๖.๔ น.ส.อัญลักษณ์  สังฆะมณี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด   กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายและการส่งใช้เงินงบประมาณ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการ ประกอบด้วย 
7.1 น.ส.สมสว่าง  โสภาคะยัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ศธจ.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ 
7.2  นางสดสี   สาตรา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.ร้อยเอ็ด                  กรรมการ 
๗.๓ นายบัณฑิต  คะชะมุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓        กรรมการ 
7.๔  น.ส.ณัฎยา  พุฒตาล      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.เขต 27                  กรรมการ 
7.๕  น.ส.ฐิตวันต์  วรรณโชติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพม.เขต 27          กรรมการ 
๗.๖ น.ส.อุษณีย์  ธีรมย์         เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ สพม. เขต ๒๗           กรรมการ  
7.๗  นายสุจิต  ศิลาเหลือง ลูกจ้างประจ า สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒                    กรรมการ 
7.๘ นางนิภาพร  อาจนนลา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ. ร้อยเอ็ด           กรรมการ  
๗.๙ นางแววนภา  ผิวเหลือง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศธจ.ร้อยเอ็ด  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่  จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และให้บริการด้านต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                           

      ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานโครงการ  หากพบปัญหาในการปฏิบัติให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
              (นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี) 
              ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                 ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

                                                          
 


