
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ ๑๒๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีมอบใบประกำศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

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

  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ ในวันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ
รำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 
๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
และมอบหมำยให้บุคลำกรรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
   ๑.๓  นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   ๑.๔  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
   ๑.๕  นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
  มีหน้ำที ่ - ให้ค ำปรึกษำ  อ ำนวยควำมสะดวก  พิธีมอบใบประกำศนียบัตรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมกำร 
   ๒.๓ นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
   ๒.๔ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
   ๒.๖ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์  กรรมกำร 
   ๒.๗ นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   ๒.๘ นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๒.๙ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๒.๑๐ นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๒.๑๑ นำงสำววรัญญำ  เป็งปงิ  กรรมกำร 
   ๒.๑๒ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 

๒.๑๓ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
๒.๑๔ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 



 

 

๒.๑๕ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงพิชยำ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่  ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนมอบใบประกำศนียบัตร  
    ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๓. คณะกรรมกำรจัดและตกแต่งสถำนที่  ประกอบด้วย 
   ๓.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำร 
   ๓.๓ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
   ๓.๔ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  กรรมกำร 
   ๓.๕ นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำนทุกคน กรรมกำร 
   ๓.๖ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่ ๑. จัดสถำนที่บริเวณหอประชุมอินทนิล  เพ่ือใช้ส ำหรับพิธีมอบใบประกำศนียบัตร
นักเรียนม.๓,ม.๖ 
   ๒.  จัดโต๊ะลงทะเบียนส ำหรับนักเรียนและจัดเก้ำอ้ีให้เพียงพอส ำหรับนักเรียนเพ่ือรับใบ
ประกำศนียบัตร 
   ๓. จัดโต๊ะส ำหรับกำรมอบใบประกำศนียบัตรและตกแต่งให้เหมำะสม 
  ๔. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
   ๔.๓ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
   ๔.๔ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำร  
   ๔.๕ นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำร 
   ๔.๖ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 
   ๔.๗ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์  กรรมกำร 
   ๔.๘ นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
   ๔.๙ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๔.๑๐ นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 
   ๔.๑๑ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ  กรรมกำร 
   ๔.๑๒ นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   ๔.๑๓ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว  กรรมกำร 
   ๔.๑๔ นำยสุรัตน์  จี้ฟู   กรรมกำร 
   ๔.๑๕ นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ  กรรมกำร 
   ๔.๑๖ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
   ๔.๑๗ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ เพ่ือรับใบประกำศนียบัตร เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
            ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เรียบร้อย ตำมล ำดับที่เลขใบประกำศนียบัตร ณ หอประชุมอินทนิล 
      ๕. คณะกรรมกำรจัดเตรียมใบประกำศนียบัตร  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นำงศริิเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๒ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร   
  ๕.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 



 

 

  ๕.๔ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
  ๕.๕ นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
  ๕.๖ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
  ๕.๗ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
  ๕.๘ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมใบประกำศนียบัตร เตรียมรำยชื่อนักเรียน เรียงล ำดับที่เพ่ือรับใบประกำศนียบัตร 
            ๒. เตรียมล ำดับที่ของนักเรียนเพื่อรับใบประกำศนียบัตรให้กับฝ่ำยพิธีกรและฝ่ำยจัดสถำนที่  
      ๖. คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร  ประกอบด้วย 

๖.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำวอัมพร  นำมณี  กรรมกำร 

       ๖.๓ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร 
       ๖.๔ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ ๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน  ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรต่ำง ๆ  
            ๒. ชี้แจงรำยละเอียดและให้ค ำแนะน ำนักเรียนในกำรปฏิบัติต่ำง  ๆเกี่ยวกับขั้นตอนกำรรับใบ
ประกำศนียบัตร  
            ๓. ประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ตำมล ำดับที่เพ่ือขึ้นรับใบประกำศนียบัตร 
      ๗. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ    ประกอบด้วย 
         ๗.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
         ๗.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร  กรรมกำร 
         ๗.๓ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงและติดตั้งเครื่องเสียง ณ หอประชุมอินทนิล และบันทึกภำพด้วย
กล้องดิจิตอลและกล้องวีดีทัศน์ 
       ๘. คณะกรรมกำรต้อนรับ  ประกอบด้วย 
        ๘.๑ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์  ประธำนกรรมกำร 
        ๘.๒ นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมกำร 
        ๘.๓ นำงสำวสุภำภรณ์  โปธำวี          กรรมกำร 
       ๘.๔ นำงสำวสุภำภรณ์  ชมภแูก้ว             กรรมกำร 
        ๘.๕ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร  
        ๘.๖ นำงหรรษกำนต์  ดวงแก้ว                กรรมกำร 
  ๘.๗ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร       
 มีหน้ำที ่ ๑. ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ณ หอประชุมอินทนิล 
            ๒. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและน้ ำดื่มส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ 
       ๙. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นำยเมธำ  ศรีประทีป  ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒ นำยพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมกำร 
  ๙.๓ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
  ๙.๔ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
  ๙.๕ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำร 
  ๙.๖ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ -  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในบริเวณโรงเรียน 
 



 

 

-๔- 
             
     ๑๐ คณะกรรมกำรประเมินผลและจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย  
      ๑๐.๑ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   ประธำนกรรมกำร 
  ๑๐.๒ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
      ๑๐.๓ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมกำร 
                       ๑๐.๔ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ ๑. ออกแบบสอบถำม และจัดท ำแบบสอบถำมประเมิน 
            ๒. สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมิน รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
    

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และ
บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
        (นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 
 


