
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

     ที่ ๐๙๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

………………………………………… 
      เนื่องด้วย โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะไดจ้ัดงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที ่๓ , ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ณ  หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๗(๑)  และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย     ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  นำงสำวเขมจิรำ  บริภำรักษ์    กรรมกำร 
  ๑.๓  นำยถวิล      ชัยยำ     กรรมกำร 
  ๑.๔  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมกำร  

๑.๕  นำงรุ้งตะวัน ไชยเจริญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    
มีหน้ำที่   วำงแผนกำรด ำเนินงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและประสำนงำนให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
  ๒.๑   นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธำนกรรมกำร 

๒.๒   นำยพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมกำร 
๒.๓   นำงฉวรัตน์ ค ำธัญ     กรรมกำร 
๒.๔   นำยเมธำ   ศรีประทีป    กรรมกำร 
๒.๕   นำยบรรจบ  ชูมก     กรรมกำร 
๒.๖   นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมกำร 
๒.๗   นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมกำร 
๒.๘ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์    กรรมกำร 
๒.๙ นำงล ำดวน  ติดทะ     กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงศรีเริญ มีพิมพ์     กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง    กรรมกำร 
๒.๑๒ นำงสำวอัมพร  นำมณี    กรรมกำร 



๒ 
 

๒.๑๓ นำยกฤษฏิ์ชำญ  รุ่นบำง       กรรมกำร 
๒.๑๔ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมกำร 
๒.๑๕ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล    กรรมกำร 
๒.๑๖  นำงสำวอ ำภำ  เขียวด ี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓, ๖  
 ๒.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

   ๓.  ควบคุมดูแลและประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร   ประกอบด้วย 

๓.๑  นำงสำวชลิดำ  โอดบำง    ประธำนกรรมกำร 
๓.๒  นำงสำวปำณิสรำ พิมพิรัตน์     กรรมกำร  
๓.๓  นำงสำวอัจจิมำ ศิริสูตร    กรรมกำร 
๓.๔  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
๓.๕  นำงสำวอัมพร  นำมณี    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มีหน้ำที่ ๑.  ท ำหน้ำที่ด ำเนินพิธีกำรและฝึกพิธีกรให้ท ำหน้ำที่ตลอดงำน 
  ๒.  จัดท ำก ำหนดกำรปัจฉิมนิเทศ 
  ๓.  จัดท ำบัตรเชิญคณะครูเข้ำร่วมงำนปัจฉิมนิเทศ 
  ๔.  จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ระดับละ ๑ คน กล่ำวอ ำลำสถำบัน 

๕.  ด ำเนินกำรประสำนงำนกับทุกฝ่ำยให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   ประกอบด้วย 

๔.๑  นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่    ประธำนกรรมกำร 
๔.๒  นำยกฤษฏิ์ชำญ  รุ่นบำง       กรรมกำร 
๔.๓  นำยนิพล  ปลุกเสก     กรรมกำร 
๔.๔  นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมกำร 
๔.๕  นำยบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมกำร 
๔.๖  นำยสมำน  จันทร์ธง     กรรมกำร 
๔.๗  นำยผจญ   ภิระแก้ว     กรรมกำร 
๔.๘  นำงแสงจันทร์  เป็งปิง    กรรมกำร 
๔.๙  นำงทัศนีย์  พุทธกำล    กรรมกำร 
๔.๑๐ นำงนิภำพร  เขื่อนตำ     กรรมกำร 
๔.๑๑ นำงสำววันเพ็ญ  เป็งปิง    กรรมกำร 
๔.๑๒ นำยนคร  ภูเวียงจันทร ์    กรรมกำร 
๔.๑๓ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
๔.๑๔ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร                                         

มีหน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมสถำนที่ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๓, ๖ บริเวณหน้ำเสำธง 
  ๒.  จัดเตรียมสถำนที่ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๓, ๖ ภำยในหอประชุมอินทนิล บริเวณเวที  
      ๓.  จัดเตรียมโต๊ะและเก้ำอ้ี ในกำรประกอบพิธีบำยศรีให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
  ๔.  จัดเตรียมสถำนที่ ซุ้มลอดประตู และซุ้มถ่ำยภำพ บริเวณโรงเรียน และหน้ำหอประชุมอินทนิล 
 



๓ 
 

  ๕.  ประสำนกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน 
  ๖.  จัดท ำป้ำยไวนิลงำนปัจฉิมนิเทศ 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง และบันทึกภาพ   ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นำยบรรจบ   ชูมก     ประธำนกรรมกำร 

๕.๒  นำยบัญชำ  บังคมเนตร    กรรมกำร 
  ๕.๓  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
  ๕.๔  นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณด์้ำนเสียงใหส้ำมำรถพร้อมใช้งำนได้ บริเวณหน้ำเสำธงและภำยในหอประชุมอินทนิล 
  ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยจัดสถำนที่ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๓.  บันทึกภำพบรรยำกำศในงำน ด้วยกล้องถ่ำยรูป วีดิทัศน์ และกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล 
 ๔.  ตัดต่อวีดีทัศน์ของนักเรียน ม.๓ ม.๖  

๖.  คณะกรรมการฝ่ายท าบายศรี, ด้ายผูกข้อมือในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประกอบด้วย 
๖.๑  นำงล ำดวน  ติดทะ     ประธำนกรรมกำร  
๖.๒  นำยสุรัตน์  จี้ฟู     กรรมกำร 
๖.๓  นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมกำร 
๖.๔  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร  
๖.๕  นำงสำวสุริยำพร   ญำณตำล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมบำยศรี ด้ำยผูกข้อมือ และเครื่องสักกำระในพิธีบำยศรีสู่ขวัญ 
           ๒.  จัดหำหมอเรียกขวัญนักเรียน 
   ๓.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ให้ด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมช่อดอกไม้และของที่ระลึก ประกอบด้วย 
       ๗.๑ นำงฉวรัตน์ ค ำธัญ     ประธำนกรรมกำร 
       ๗.๒ นำงเสำวนีย์  แสงหงส ์    กรรมกำร 

๗.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน    กรรมกำร 
            ๗.๔ นำงลำวัลย์ ขยันขำย     กรรมกำร 
  ๗.๕ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง    กรรมกำร 
  ๗.๖ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์    กรรมกำร 
  ๗.๗ นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล    กรรมกำร 

๗.๘ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว    กรรมกำร 
๗.๙ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 

  ๗.๑๐ นำงสำวอ ำภำ  เขียวด ี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมช่อดอกไม้กลัดหน้ำอกส ำหรับนักเรียนชั้น ม. ๓ และม.๖ 
 ๒. จัดเตรียมของที่ระลึกของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ที่จะมอบให้แก่ทำงโรงเรียน 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์    ประธำนกรรมกำร 
  ๘.๒ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ     กรรมกำร 
  ๘.๓ นำงเสำวนีย์  แสงหงส์    กรรมกำร 



๔ 
 

  ๘.๔ นำงอุมำพร  แก้วปวน    กรรมกำร 
  ๘.๕ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน    กรรมกำร 
  ๘.๖ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง    กรรมกำร 
  ๘.๗ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช    กรรมกำร 
  ๘.๘ นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง    กรรมกำร 
  ๘.๙ นำงสำวญำดำ  มำอ้วน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   ๑.จัดหำและจัดเตรียมอำหำรพร้อมอำหำรว่ำงให้แกนักเรียน และดูแลกำรรับประทำนอำหำรของ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
            ๙. คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และดนตรีการแสดง  ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน    ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
  ๙.๓ นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมดุริยำงค์เดินน ำคณะผู้บริหำร ครูและนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ขึ้นหอประชุมอินทนิล 
 ๒. จัดดนตรีประกอบพิธีปัจฉิมนิเทศขณะที่คณะครู-นักเรียนรับประทำนอำหำรร่วมกัน 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดกองเกียรติยศ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล   ประธำนกรรมกำร 
  ๑๐.๒ นำงฉวรัตน์   ค ำธัญ    กรรมกำร   

๑๐.๓ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์    กรรมกำร 
๑๐.๔ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมกำร 

  ๑๐.๕ นำยนิพล  ปลุกเสก     กรรมกำร 
  ๑๐.๖ นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง   กรรมกำร 
  ๑๐.๗ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
  ๑๐.๘ นำยกฤษฏิ์ชำญ  รุ่นบำง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่    ๑. จัดเตรียมนักศึกษำวิชำทหำรพร้อมธงยืนรับนักเรียน ม.๓ ม.๖ เดินขึ้นหอประชุมอินทนิล 
 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑๑.๑  นำยเมธำ  ศรีประทีป    ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒  นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล   กรรมกำร 
๑๑.๓  นำยกฤษฏิ์ชำญ  รุ่นบำง       กรรมกำร 
๑๑.๔  นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์    กรรมกำร 
๑๑.๕  นำงกำญจนำ  เหลืองทำ    กรรมกำร 
๑๑.๖  ครูประจ ำชัน้และครูที่ปรกึษำระดับชั้น ม.๓ และม. ๖ ทุกคน กรรมกำร 
๑๑.๗  นำยพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    ดูแลควำมเรียบร้อยภำยในงำนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 

  ๑๒.๑  นำงศรีเริญ มีพิมพ์     ประธำนกรรมกำร 
๑๒.๒  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
๑๒.๓  นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ๑.  ออกแบบสอบถำม  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดงำน 



๕ 
 

  ๒.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผล รวมทั้งรำยงำนผลต่อประธำนคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
 
         ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ 
      

  สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕   กุมภำพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
       
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 
 
 


