
ประกาศกลุ	มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ	มท่ี 
 
เรื่อง แต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 

กลุ
มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ
มท่ี 
ดําเนินการคัดเลือก “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น ของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง
เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู,บริหารสถานศึกษา ข,าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู,เป/นท่ีศรัทธา ยกย
อง 
ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว
าเป/นต,นแบบของผู,ท่ีมีจิตวิญญาณแห
งความเป/นครู และได,ทุ
มเท 
เสียสละ ช
วยเหลือดูแลนักเรียนอย
างต
อเนื่อง จนเกิดผลงานเป/นท่ีประจักษ2 มีผลต
อการยกระดับผ
ของนักเรียน ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
เมืองปานวิทยา 
 เพ่ือให,การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
นของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง
เรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ กลุ
มโรงเรียนพญาวัง จึงแต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝ7ายต
างๆ ดังนี้
 
๑. คณะกรรมการอํานวยการมีหน,าท่ี 
คณะกรรมการดําเนินงานเป/นไปด,วยความเรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด,วย
   ๑.๑ นายดํารงค2 ตุลาสืบ 
   ๑.๒ นายบุญทวี  วิทยาคุณ
   ๑.๓ นางสมจิตร ดาวสุด 
   ๑.๔ นายทัณฑธร อินทะวงศ2
   ๑.๕ นายประทีป สุวรรณาภัย
   ๑.๖ นายอนันต2 พุ
มพันธุ2วงศ2
   ๑.๗ นายสัมฤทธ2 กอไธสง 
   ๑.๘ นายมานิตย2 อวดห,าว 
   ๑.๙ นางวาสนา เถาปDญญา
   ๑.๑๐ นายวิโรจ หลักม่ัน 
   ๑.๑๑ นางสาวษมาภรณ2  สายวงค2
   ๑.๑๒นางฉวีวรรณ พานธงรักษ2
   ๑.๑๓นางสาวรุ
งอรุณ ตันเป/ง 
 
 
 
 
 

 
ประกาศกลุ	มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ	มท่ี ๔ : พญาวัง 

เรื่อง แต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น กลุ
มโรงเรียนพญาวัง

กลุ
มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ
มท่ี ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น ของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง” 

เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู,บริหารสถานศึกษา ข,าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู,เป/นท่ีศรัทธา ยกย
อง 
กเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว
าเป/นต,นแบบของผู,ท่ีมีจิตวิญญาณแห
งความเป/นครู และได,ทุ
มเท 

เสียสละ ช
วยเหลือดูแลนักเรียนอย
างต
อเนื่อง จนเกิดผลงานเป/นท่ีประจักษ2 มีผลต
อการยกระดับผ
ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป/นต,นไป ณ ห,องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียน

ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
นของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง
เรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ กลุ
มโรงเรียนพญาวัง จึงแต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝ7ายต
างๆ ดังนี้

มีหน,าท่ี กํากับ ติดตาม ให,คําปรึกษา ข,อเสนอแนะ ตลอดจนอํานวยการให,
คณะกรรมการดําเนินงานเป/นไปด,วยความเรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด,วย 

  ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
วิทยาคุณ ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา            

  ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา            
ทะวงศ2 ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2  

สุวรรณาภัย ผอ.โรงเรียนทุ
งอุดมวิทยา   
พุ
มพันธุ2วงศ2 รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา  

  รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา  
  รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา  

เถาปDญญา ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2  
  ผอ.โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ

สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ
พานธงรักษ2 ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา          กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ        

  ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา          กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น กลุ
มโรงเรียนพญาวัง” 

พญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได,
ประจําปK พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู,บริหารสถานศึกษา ข,าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู,เป/นท่ีศรัทธา ยกย
อง 
กเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว
าเป/นต,นแบบของผู,ท่ีมีจิตวิญญาณแห
งความเป/นครู และได,ทุ
มเท 

เสียสละ ช
วยเหลือดูแลนักเรียนอย
างต
อเนื่อง จนเกิดผลงานเป/นท่ีประจักษ2 มีผลต
อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
มอาคารพิกุล โรงเรียน

ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
นของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง” เป/นไปด,วยความ
เรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ กลุ
มโรงเรียนพญาวัง จึงแต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝ7ายต
างๆ ดังนี้ 

กํากับ ติดตาม ให,คําปรึกษา ข,อเสนอแนะ ตลอดจนอํานวยการให,

    ประธานกรรมการ 
 รองประธานกรรมการ 
 รองประธานกรรมการ 
     กรรมการ 
     กรรมการ 
     กรรมการ 
     กรรมการ 
     กรรมการ 
     กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ 
กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ         
กรรมการและผู,ช
วยเลขานุการ 



 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

๒.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู*บริหารสถานศึกษา และลูกจ*างประจําดีเด	น มีหน,าท่ี 
ประเมินผลงานเชิงประจักษ2ของ ผู,อํานวยการโรงเรียน รองผู,อํานวยการโรงเรียน และลูกจ,างประจํา และ
เห็นชอบการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู,สอนดีเด
นให,เป/นไปอย
างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกอบด,วย 

๑) นายดํารงค2 ตุลาสืบ    ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒) นายบุญทวี  วิทยาคุณ   ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา        รองประธานกรรมการ 
๓) นางสมจิตร ดาวสุด    ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา       รองประธานกรรมการ 
๔) นายประทีป สุวรรณาภัย   ผอ.โรงเรียนทุ
งอุดมวิทยา   กรรมการ 
๕) นายทัณฑธร อินทะวงศ2   ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2   กรรมการ 
๖) นายอนันต2 พุ
มพันธุ2วงศ2   รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
๗) นายมานิตย2 อวดห,าว    รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
๘) นายสัมฤทธ2 กอไธสง    รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
๙) นายรวี หม่ันทํา    รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
๑๐) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย2   รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
๑๑) นายประกรณ2   ผันผาย          รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
๑๒) นายเสน
ห2  สายต
างใจ   รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
๑๓) นายสมชาย  ใจไหว    รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
๑๔) นางสาวษมาภรณ2 สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม  กรรมการ 
๑๕) นายวิโรจ   หลักม่ัน    ผอ.โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 
๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู*สอนดีเด	น มีหน,าท่ี กําหนดเกณฑ2การประเมินผลครู

สายผู,สอน กลุ
มสาระการเรียนรู, และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน ให,เป/นไปอย
างบริสุทธิ์ ยุติธรรม สรุปและรายงาน
ผลการคัดเลือกต
อคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด,วย 

๑) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,ภาษาไทย 
    ๑.๑) นายเสน
ห2       สายต
างใจ รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๑.๒) นางถวิล         ม่ิงสมร  ครู โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
    ๑.๓) นางศริญญา     เข่ือนแก,ว  ครู โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ 
๒) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,คณิตศาสตร2 
    ๒.๑) นายสมชาย ใจไหว           รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๒.๒) นายอุเทน        ระวงัวงศ2  ครู โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
    ๒.๓) นายกรกรต ภูมมะภูติ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๓) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,วิทยาศาสตร2 
    ๓.๑) น.ส.ษมาภรณ2   สายวงค2ปDญญา รอง ผอ.โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๓.๒) นางสังวาล       กุลบุตรดี  ครู โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
    ๓.๓) นางวรรณเพ็ญ   สนัน่เอ้ือ  ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๔) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๔.๑) นายสัมฤทธิ ์ กอไธสง  รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา ประธานกรรมการ 



    ๔.๒) นางวาสนา     เถาปDญญา  ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2         กรรมการ 
    ๔.๓) นายรฐันันท2    โรจน2ฐิติกุล ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๕) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,ภาษาต
างประเทศ 
    ๕.๑) นายอนันต2     พุ
มพันธุ2วงศ2 รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๕.๒) น.ส.บุณยาพร  สุวันโน  ครู โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา   กรรมการ 
    ๕.๓) นางสาวอัญชลี  ยอดศรี  ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
๖) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลปQ 
    ๖.๑) นายประกรณ2   ผันผาย  รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๖.๒) นายพิธี          ทองแดง  ครู โรงเรียนทุ
งอุดมวิทยา   กรรมการ 
    ๖.๓) นายอุโฆษ       จันทะมาลา ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๗) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,สุขศึกษา และพลศึกษา 
    ๗.๑) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย2 รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๗.๒) นายสนั่น        กาญจเชษฐ2 ครู โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม  กรรมการ 
    ๗.๓) นางชมพูนุช     ชื่นชอบ  ครู โรงเรียนทุ
งอุดมวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
๘) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กลุ
มสาระการเรียนรู,การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
    ๘.๑) นายมานิตย2     อวดห,าว  รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ 
    ๘.๒) นางยุพิน        ณ จนัทร2ตา ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย2  กรรมการ 
    ๘.๓) นางจิลาวลั      อินทกรณ2  ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๙) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด
น กิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 
    ๙.๑) นายรว ี  หม่ันทํา  รอง ผอ.โรงเรียนแจ,ห
มวิทยา  ประธานกรรมการ 
    ๙.๒) นายประวิทย2      คําพันธ2  ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
    ๙.๓) นางสวุิกาจน2ศิริ พิจอมบุตร ครู โรงเรียนทุ
งกวJาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 ท้ังนี้ให,คณะกรรมการท่ีได,รับแต
งต้ังปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบหมายให,สําเร็จเรียบร,อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค2ของราชการ ต้ังแต
บัดนี้เป/นต,นไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

( นายดํารงค2  ตุลาสืบ ) 
ประธานกลุ
มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ
มท่ี ๔ : พญาวัง  

ผู,อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 
 
 
 


