ประกาศกลุมโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุมที่ ๔ : พญาวัง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก “ครู
ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน กลุมโรงเรียนพญาวัง”
กลุมโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุมที่ ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได,
ดําเนินการคัดเลือก “ครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ของกลุมโรงเรียนพญาวัง” ประจําปK พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู,บริหารสถานศึกษา ข,าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู,เป/นที่ศรัทธา ยกยอง
ยอมรับของนักเรี
กเรียน เพื่อนครูและสังคม วาเป/นต,นแบบของผู,ที่มีจิตวิญญาณแหงความเป/นครู และได,ทุมเท
เสียสละ ชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่อง จนเกิดผลงานเป/นที่ประจักษ2 มีผลตอการยกระดับผลสั
ผ มฤทธิ์
ของนักเรียน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป/นต,นไป ณ ห,องประชุมอาคารพิ
มอาคารพิกุล โรงเรียน
เมืองปานวิทยา
เพื่อให,การคัดเลือก “ครู
ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเดนของกลุมโรงเรียนพญาวัง” เป/นไปด,วยความ
เรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ กลุมโรงเรียนพญาวัง จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ7ายตางๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการมีมีหน,าที่ กํากับ ติดตาม ให,คําปรึกษา ข,อเสนอแนะ ตลอดจนอํานวยการให,
คณะกรรมการดําเนินงานเป/นไปด,วยความเรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด,วย
๑.๑ นายดํารงค2
ตุลาสืบ
ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายบุญทวี
วิทยาคุณ
ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสมจิตร
ดาวสุด
ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายทัณฑธร
อินทะวงศ2
ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2
กรรมการ
๑.๕ นายประทีป
สุวรรณาภัย ผอ.โรงเรียนทุงอุดมวิทยา
กรรมการ
๑.๖ นายอนันต2
พุมพันธุ2วงศ2 รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการ
๑.๗ นายสัมฤทธ2
กอไธสง
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๑.๘ นายมานิตย2
อวดห,าว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑.๙ นางวาสนา
เถาปDญญา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2
กรรมการ
๑.๑๐ นายวิโรจ
หลักมั่น
ผอ.โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวษมาภรณ2 สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๑.๑๒นางฉวีวรรณ พานธงรักษ2
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ
๑.๑๓นางสาวรุงอรุณ ตันเป/ง
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการและผู,ชวยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู*บริหารสถานศึกษา และลูกจ*างประจําดีเดน มีหน,าที่
ประเมินผลงานเชิงประจักษ2ของ ผู,อํานวยการโรงเรียน รองผู,อํานวยการโรงเรียน และลูกจ,างประจํา และ
เห็นชอบการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู,สอนดีเดนให,เป/นไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกอบด,วย
๑) นายดํารงค2 ตุลาสืบ
ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประธานกรรมการ
๒) นายบุญทวี วิทยาคุณ
ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓) นางสมจิตร ดาวสุด
ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รองประธานกรรมการ
๔) นายประทีป สุวรรณาภัย
ผอ.โรงเรียนทุงอุดมวิทยา
กรรมการ
๕) นายทัณฑธร อินทะวงศ2
ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2
กรรมการ
๖) นายอนันต2 พุมพันธุ2วงศ2
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการ
๗) นายมานิตย2 อวดห,าว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๘) นายสัมฤทธ2 กอไธสง
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๙) นายรวี
หมั่นทํา
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๑๐) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย2 รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๑๑) นายประกรณ2 ผันผาย
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๑๒) นายเสนห2 สายตางใจ
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑๓) นายสมชาย ใจไหว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑๔) นางสาวษมาภรณ2 สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม
กรรมการ
๑๕) นายวิโรจ หลักมั่น
ผอ.โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู*สอนดีเดน มีหน,าที่ กําหนดเกณฑ2การประเมินผลครู
สายผู,สอน กลุมสาระการเรียนรู, และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน ให,เป/นไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม สรุปและรายงาน
ผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด,วย
๑) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย
๑.๑) นายเสนห2
สายตางใจ
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๑.๒) นางถวิล
มิ่งสมร
ครู โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๑.๓) นางศริญญา เขื่อนแก,ว
ครู โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,คณิตศาสตร2
๒.๑) นายสมชาย ใจไหว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๒.๒) นายอุเทน
ระวังวงศ2
ครู โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๒.๓) นายกรกรต
ภูมมะภูติ
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,วิทยาศาสตร2
๓.๑) น.ส.ษมาภรณ2 สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม ประธานกรรมการ
๓.๒) นางสังวาล
กุลบุตรดี
ครู โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๓.๓) นางวรรณเพ็ญ สนัน่ เอื้อ
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑) นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
ประธานกรรมการ

๔.๒) นางวาสนา เถาปDญญา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2
กรรมการ
๔.๓) นายรัฐนันท2 โรจน2ฐิติกุล
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,ภาษาตางประเทศ
๕.๑) นายอนันต2 พุมพันธุ2วงศ2
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประธานกรรมการ
๕.๒) น.ส.บุณยาพร สุวันโน
ครู โรงเรียนแจ,หมวิทยา
กรรมการ
๕.๓) นางสาวอัญชลี ยอดศรี
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลปQ
๖.๑) นายประกรณ2 ผันผาย
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
ประธานกรรมการ
๖.๒) นายพิธี
ทองแดง
ครู โรงเรียนทุงอุดมวิทยา
กรรมการ
๖.๓) นายอุโฆษ
จันทะมาลา
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,สุขศึกษา และพลศึกษา
๗.๑) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย2
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
ประธานกรรมการ
๗.๒) นายสนั่น
กาญจเชษฐ2
ครู โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม
กรรมการ
๗.๓) นางชมพูนุช ชื่นชอบ
ครู โรงเรียนทุงอุดมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรู,การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๘.๑) นายมานิตย2 อวดห,าว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๘.๒) นางยุพิน
ณ จันทร2ตา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2
กรรมการ
๘.๓) นางจิลาวัล อินทกรณ2
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน กิจกรรมพัฒนาผู,เรียน
๙.๑) นายรวี
หมั่นทํา
รอง ผอ.โรงเรียนแจ,หมวิทยา
ประธานกรรมการ
๙.๒) นายประวิทย2 คําพันธ2
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๙.๓) นางสุวิกาจน2ศิริ พิจอมบุตร
ครู โรงเรียนทุงกวJาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ให,คณะกรรมการที่ได,รับแตงตั้งปฏิบัติหน,าที่ที่ได,รับมอบหมายให,สําเร็จเรียบร,อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค2ของราชการ ตั้งแตบัดนี้เป/นต,นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายดํารงค2 ตุลาสืบ )
ประธานกลุมโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุมที่ ๔ : พญาวัง
ผู,อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

