
 
 

 
 

 
             

                                                                   ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก่อสร้างอาคารคลุมลานอเนกประสงค์ทรงโค้ง 

........................................................................................ 
 

 ตามที่ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ                  
คณะครูและนัก เ รี ยน โ ร ง เ รี ยนท่ าคัน โทวิทยาคาร  ได้ ร่ วมจัด งานผ้ าป่ าสามั คคีป่ า เ พ่ื อการศึ กษา                                         
คืนสู่ เหย้ าศิษย์ เก่ าม่ ว งแดง  ปี  59  โดยมี วั ตถุประสงค์ ในการจั ดหางบประมาณเ พ่ือ สร้ า งอาคาร                                   
คลุมลานอเนกประสงค์ทรงโค้ง และอาศัยที่ประชุมตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวแทนโรงเรียน ประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย                 
ความเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้าง 
1.1 นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์   ผอ.รร.ท่าคันโทวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
1.2 นายปัญญา  น้อยนิล   กรรมการสถานศึกษาฯ  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวิรัตน์  คันธราช   ตัวแทนศิษย์เก่า                     กรรมการ 
1.4 นายช านาญ  โพนนาค   ตัวแทนศิษย์เก่า                     กรรมการ 
1.5 นางพิชชาภา ทิพย์เสถียร  ตัวแทนศิษย์เก่า                    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน 
 2. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
 3. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยก าหนดระยะเวลาในการ  
    พิจารณาเสนอราคาก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน                       
    นับถัดจากวันเสนอราคา 
 

2. คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ 
2.1 นายวีรศักดิ์   จันทะสงคราม  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวรพจน์  แสนสัมฤทธิ์  ตัวแทนศิษย์เก่า                    รองประธานกรรมการ 
2.3 นายธงสินธุ์  บูชาอินทร์  กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 

      2.4 นายจิตรกร  จุมพลขันธ์  ตัวแทนศิษย์เก่า                     กรรมการ 
2.5 นางสุชัญญา  นากองศรี  ตัวแทนศิษย์เก่า              กรรมการ 
2.6 นางสาวนิตยา  นากองศรี  ตัวแทนศิษย์เก่า              กรรมการ   
2.7 นางจันทิพย์  บัวเรียน   ตัวแทนศิษย์เก่า           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  จัดซื้อวัสดุตามรูปแบบรายการ 
 
 



3. ผู้จัดท าแบบโดมหลังคาครอบลานอเนกประสงค์ 

นายพงศธร   พลช านิ   ตัวแทนศิษย์เก่า       

4. คณะกรรมการลงนามจัดจ้างและแบ่งงวดงาน 

4.1 นายธีระพล  ยันตะบุศย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

4.2 นางวิราวัณย์  พันธุขันธ์  ตัวแทนศิษย์เก่า              กรรมการ  

4.3 นายเวียงชัย   ราชฤทธิ์  ผอ.รร.ท่าคันโทวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

   2. อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง 
 

5. คณะกรรมการด าเนินตรวจการจ้าง 

5.1 นายจอม  นนทะพิมพ์   กรรมการสถานศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 

5.2 นายประสิทธิ์  วิเศษดี   รอง ผอ. ร.ร.ท่าคันโทวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 

5.3 นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์  ตัวแทนศิษย์เก่า              กรรมการ 

5.4 นายอดิศักดิ์  เหล่าพิมพ์       ตัวแทนศิษย์เก่า                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ตรวจรับมอบงานตามรูปแบบรายงาน 
 

6. คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

6.1 นายบุญทัน  นนทะค าจันทร์  รก.รอง ผอ.รร.ท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ 

6.2 นายมงคล  สายแวว   ครู รร.ท่าคันโทวิทยาคาร  กรรมการ 

6.3 นายเกรียงไกร  บัวเรียน  ครู รร.ท่าคันโทวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ควบคุมการด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบราชการ 
 

7 คณะกรรมการการเงิน 

7.1 นายวรวุฒิ  คุณเสส   รก. รอง ผอ. รร.ท่าคันโทวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 

7.2 นายวราวุธ  ภูห้องไส   ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

7.3 นายจอม  นนทะพิมพ์   กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 

7.4 นายศศิธร  เสมาม่ิง   กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 

7.5 นางวิรัตน์  คันธราช   กรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 

7.6 นางอุชนีย์   พันธฤทธิ์   ครู รร.ท่าคันโทวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  1. จัดการรายการเบิกจ่ายตามรูปแบบราชการ 

        2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน 
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8 คณะกรรมการการประสานงาน 

8.1 นางณัฎฐวรรณ  หมายมั่น  ตัวแทนศิษย์เก่า   ประธานกรรมการ 

8.2 นางพิชชาภา  ทิพย์เสถียร  ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.3 นางเมตตา  แพงค า   ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.4 นางอุชนีย์   พันธฤทธิ์   ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.5 นางฉัตรสุดา  เวฬุวณารักษ์  ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.6 นางมยุรี  รอดชมภู   ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.7 นางสาวพรทิพย์  สอนก้อม  ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.8 นางพรวิลัย  พันธฤทธิ์  ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.9 นางสาวอมรรัตน์  นวะศรี  ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.10 นางสาวพิทยาภรณ์  จ่ายะสิทธิ์ ตัวแทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

8.11 นางอุมาพร  ภูศรีโสม  ตัวแทนศิษย์เก่า            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1. ประสานงานกับคณะกรรมการ 

    2. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

    3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 

ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้  ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความเอาใจใส่  เสียสละ                     

เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อ

นักเรียนและทางราชการสืบไป    

        
ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

                                                        
                        (นายธีระพล  ยันตะบุศย)์ 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                              โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
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