
 
 
 
 

   คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี ๕๐๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการประเพณีแคหลวง ประจําป ๒๕๖๒ 
................................................................. 

     ดวย โรงเรียนธีรกานทบานโฮง จะไดรวมจัดนิทรรศการในงานประเพณีแหแคหลวง อําเภอ
บานโฮง ประจําป ๒๕๖๒ เพ่ือสนับสนุนสงเสริม อนุรักษ รักษา และเผยแพรวัฒนธรรมท่ีดีงาม ในวันท่ี ๖ -๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ท่ีวาการอําเภอบานโฮง     

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอ
สถานศึกษาและทางราชการ  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการประเพณีแหแคหลวง 
ประจําป ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 
           ๑.๑  นายจรัส  คําอาย    ประธานกรรมการ 
                     ๑.๒  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ กรรมการ 
                     ๑.๓  นายถวิล  ชัยยา กรรมการ 
                     ๑.๔  นายเมธา ศรีประทีป กรรมการ 
                     ๑.๕  นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกคณะกรรมการฝายตางๆ ตลอดจนประสานงานเพ่ือใหการดําเนินงาน 
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

  2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
๒.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
2.3  นายบรรจบ ชูมก    กรรมการ 
2.4  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
2.5  นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
2.6  นายชาญณรงค   สมบัติใหม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ๑.  วางแผนการดําเนินงานใหงานสําเร็จลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย  
             ๒.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการฝายตางๆ  

             ๓.  มอบหมายประสานงานแกไขปญหา อันอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 

             ๔.  ดูแลและประสานงานฝายตางๆ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
…/3. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ 



 ๒ 

3. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ      ประกอบดวย 
3.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
3.๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
3.๓  นางนพผกามาศ สายนุวงค   กรรมการ 
3.๔  นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
3.๕  นายบรรจบ ชูมก    กรรมการ 
3.๖  นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
3.๗  นายนิพล ปลุกเสก    กรรมการ 
3.๘  นางศิริญญา หลาเต็น   กรรมการ 
3.๙  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน      กรรมการ 
3.๑๐ นายชาญณรงค   สมบัติใหม   กรรมการ 
3.๑๑ นางอรพินธ  กันทะรัน       กรรมการ 
3.๑๒ นายสุรัตน จี้ฟู        กรรมการ 
3.๑3 นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย  กรรมการ 
3.14 นางสาวอําภา  เขียวด ี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ๑. ดําเนินการจัดนิทรรศการใหเปนไปดวยความเรียบรอย และสวยงาม 
    ๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 4. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา     ประกอบดวย 
     4.๑  นายบรรจบ   ชูมก       ประธานกรรมการ 
     4.๒  นายนิพล  ปลุกเสก          กรรมการ 
     4.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
 4.๔  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน      กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณเสียง และควบคุมเครื่องเสียง พรอมบันทึกภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการ ก 
การแสดงของนักเรียน ดวยกลองดิจิตอล และกลองวีดีโอ 
 

 5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ       ประกอบดวย 
 5.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง      ประธานกรรมการ 
 5.๒  นางสาวอัมพร  นามณี      กรรมการ 
 5.๓  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน      กรรมการ 

5.๔  คณะกรรมการสภานักเรียน         กรรมการ 
5.๕  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      กรรมการและเลขานุการ   

มีหนาท่ี  ประขาสัมพันธการจัดงานแคหลวงกอนการจัดงาน และประชาสัมพันธในบริเวณซุมจัดนิทรรศการ
ตลอดระยะเวลาการเดินเนินงาน 
  

    6.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี       ประกอบดวย 
  6.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
  6.๒  นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ     กรรมการ   
      

…/6.๓  นายชัยพิชิต  อุดคํามี 
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  6.๓  นายชัยพิชิต  อุดคํามี    กรรมการ    
   6.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย                 กรรมการ  
 6.๕  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน   กรรมการ 
 6.๖  นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 

 6.๗  นายสมาน  จันทรธง        กรรมการ 
 6.๘  นางจันทรวัน รั่วรู               กรรมการ 
 6.๙  นายผจญ  ภิระแกว กรรมการ    
 6.๑๐ พนักงานทําความสะอาดทุกคน                    กรรมการ 
  6.๑๑ นายชาญณรงค   สมบัติใหม            กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี ๑. บันทึกจัดซ้ือ-จัดหาอุปกรณสําหรับจัดซุมนิทรรศการ  

๒. ดําเนินการจัดซุมนิทรรศการตามความเหมาะสม    
 

 7.  คณะกรรมการดูแลและฝกซอมการแสดงของนักเรียน      ประกอบดวย 
  7.๑  นายเอกดน  อินตะปน    ประธานกรรมการ 
  7.๒  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 
  7.๓  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน    กรรมการ 
  7.๔  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล    กรรมการ 
   7.5  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 

7.6  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   ๑. ฝกซอมและนํานักเรียนรวมแสดงฟอนงานแคหลวง คืนวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖2 จํานวน 1 ชุด    
   ๒. ฝกซอมและควบคุมนักเรียนในการแสดงดนตรีลูกทุง  “เด็กดี ทูบีนัมเบอรวัน”  คืนวันท่ี ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖2 
 

  8. คณะกรรมการประจําซุมนิทรรศการ ประกอบดวย 
   วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
    1. นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล 
   2. นายชาญณรงค สมบัติใหม 
   ๓. นางนพผกามาศ สายนุวงค 

๔. นางสาวกนกวรรณ จันทรลอย 
  วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. 

1. นายบรรจบ ชูมก 
   2. นางลําดวน ติดทะ 

๓. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน 
  วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. 

1. นางสาวอําไพ สิทธิกาน 
   2. นางสาวอําไพพรรณ วรรณภิระ 

๓. นายบัญชา บังคมเนตร 
   
 

…/วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
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วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
    1. นางอรพินธ กันทะรัน 
   2. นายสุรัตน จี้ฟู 

๓. นางศรีเริญ มีพิมพ 
  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
    1. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ 
   2. นางสาวอําภา เขียวดี 

๓. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 
  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. 
   1. นายเอกดน อินตะปน 
   2. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร 

๓. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง 
๔. นายธนวัฒน สิทธิตัน 
 

   

ท้ังนี้ ใหผูท่ีมีหนาท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย              
ใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

              สั่ง ณ  วันท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

 
              (นายจรัส     คําอาย) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


