
 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ท่ี 581 / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานจัดกิจกรรมสงทายปเกา ๒๕๖๒ ตอนรับปใหม ๒๕๖๓ 

------------------------------------------- 
 ดวยงานสภานักเรียน กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน รวมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE และ กลุมสาระ
ฯ ภาษาตางประเทศ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  กําหนดจัดกิจกรรมวันสงทายปเกา ๒๕๖๒ ตอนรับปใหม ๒๕๖๓ การ
ประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE และวันคริสตมาส ในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามใหแกนักเรียนรวมท้ังฝกใหนักเรียนกลา
คิด กลาแสดงออกในทางท่ีดี ถูกตอง สรางความสุขสนุกสนานราเริง 
 เพ่ือใหการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย และสําเร็จ ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว  จึงอาศัยอํานาจตามมาตราท่ี ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และ มาตรา ๘๖ แหงระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  ๑.๑  นายจรัส  คําอาย    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ    กรรมการ 
  ๑.๓  นายถวิล   ชัยยา    กรรมการ 
  ๑.๔  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
  ๑.๕  นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน อํานวยความสะดวก และดูแลความเรียบรอยในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
  ๒.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
  ๒.๓  นายสุรัตน  จี้ฟู    กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาวอําภา  เขียวด ี   กรรมการ 
  ๒.๕  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
  ๒.๗  นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร   กรรมการ 
  ๒.๘  นางศรีเริญ  มีพิมพ     กรรมการ 
  ๒.๙  นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๐ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

/๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ... 



๒ 
 

 ๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 
  ๓.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   กรรมการ 
   ๓.๓  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการ 
  ๓.๔  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
  ๓.๕  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
  ๓.๖  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการ 
  ๓.๗  นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมพิธีกร และทํากําหนดการตามลําดับ 
    ๒.  ประสานงานฝายตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๔.  คณะกรรมการฝายสถานท่ี ประกอบดวย 
   ๔.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
   ๔.๓  นายชัยพิชิต อุดคํามี    กรรมการ 
  ๔.๔  นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ   กรรมการ 

๔.5  นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๔.6  นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย  กรรมการ 

  ๔.7  นายธนวัฒน  สิทธิตัน   กรรมการ 
  ๔.8  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
  ๔.9  นายชัยวัฒน  บุญมี      กรรมการ 
  ๔.10 นายสิทธิพงษ  เรือนคําปน   กรรมการ  

๔.11 นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง    กรรมการ 
๔.๑2 นายจิณณพัต  นิตยา   กรรมการ 
๔.๑3 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

  ๔.๑4 แมบานทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
  ๔.๑5 คณะกรรมการสภานักเรียน        กรรมการ 

๔.๑6 นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑.  จัดสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวันระหวางนักเรียน  และครูท่ีปรึกษา 

   ๒.  จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุมอินทนิลใหพรอมสําหรับการแสดงของนักเรียนและครู จัดและ
ตกแตงเวทีใหสวยงาม  พรอมติดปายอักษร “สงทายปเกา ตอนรับปใหม” “Merry  Chrismas  and  Happy  New 
Year”  จัดชุดรับแขกและเกาอ้ี  สําหรับผูบริหาร และคณะครูใหครบถวน 

 ๓.  จัดโตะหมูบูชาและสถานท่ีนั่งของคณะผูบริหารและคณะครูบริเวณหนาเสาธงในการ 
ประกอบพิธีทางสงฆ 
 

 ๕.  คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ  ประกอบดวย 
  ๕.๑  นายสุรัตน  จี้ฟู    ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นางฉวรัตน  คําธัญ    กรรมการ 
  ๕.๓  นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการ 

/นางสาวอําภา  เขียวดี… 



๓ 
 

๕.๔  นางสาวอําภา  เขียวด ี   กรรมการ 
  ๕.๕  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 

๕.๖  นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๕.๗  นางพิชยา   ชูมก    กรรมการ 
๕.๘  นายสุทน   คุมเสม    กรรมการ  
๕.๙  นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
๕.๑๑ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการ 
๕.๑๒ นางญาดา   ตรีเนตร   กรรมการ  

  ๕.๑๓ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
   ๕.๑๔ นางสาวอําไพพรรณ   วรรณภิระ  กรรมการ 

๕.๑๕ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑.  นิมนตพระสงฆเพ่ือมารับบิณฑบาตท่ีโรงเรียน จํานวน ๑๙ รูป และเตรียมนักเรียนรอรับของ
บิณฑบาต จากพระสงฆ 
   ๒.  ลําดับพิธีการทางศาสนา และจัดเตรียมเครื่องใชประกอบพิธีการ 
   ๓.  จัดเตรียมภัตตาหารเชาและน้ําปานะสําหรับพระสงฆ 
  

๖.  คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมและนันทนาการ   ประกอบดวย 
  ๖.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางญาดา  ตรีเนตร    ประธานกรรมการสีเหลือง 
  ๖.๓  นางนพผกามาศ  สายนุวงค   ประธานกรรมการสีชมพู 

๖.๔  นายสุรัตน  จี้ฟู     ประธานกรรมการสีเขียว 
๖.๕  นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   ประธานกรรมการสีแดง 

  ๖.๖  นางสาววชัรินทร  แกวมูล            ประธานกรรมการสีน้ําเงิน 
  ๖.๗  นายเอกดน  อินตะปน   กรรมการ 
  ๖.๘  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
  ๖.๙  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 
  ๖.๑๐ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
  ๖.๑๑ นายชัยวัฒน  บุญมี    กรรมการ 
  ๖.๑๒ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม   กรรมการ 
  ๖.๑๓ นางสาวกฤษณา  สุภามงคล   กรรมการ 
  ๖.๑๔ นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ     กรรมการ 
  ๖.๑๕ นางสาวพรสวรรค วรรณภริะ   กรรมการ 
  ๖.๑๖ นางสาวเจนจิรา หลาแกว   กรรมการ 
  ๖.๑๗ นางสาวศิรินาท ประเสริฐ   กรรมการ 

๖.๑๘ นางสาวณัฐธิดา แกวทิพย   กรรมการ 
๖.๑๙ นายสิทธิพงษ เรือนคําปน   กรรมการ 
 
 

/๖.๒๐ นางสาวณัฐพัชร... 



๔ 
 

๖.๒๐ นางสาวณัฐพัชร  เลิศสพุรรณ   กรรมการ 
  ๖.๒๑ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี    ๑. ประชาสัมพันธนักเรียนและใหจัดเตรียมการแสดงของนักเรียน คณะสีละ ๑ รายการ เวลาไม
เกิน ๑๐ นาที                 

     ๒. ใหขอเสนอแนะแกนักเรียนในการแสดงเพ่ือใหแสดงมีความเหมาะสม และหลากหลาย  
 
 ๗.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา ประกอบดวย 
  ๗.๑  นายบรรจบ   ชูมก    ประธานกรรมการ 

๗.๒  นายนิพล  ปุกเสก    กรรมการ 
๗.๓  นายพงศนรนิทร   อินกองงาม  กรรมการ 
๗.๔  นายเอกดน  อินตะปน   กรรมการ 
๗.๕  นายบัญชา  บังคมเนตร                    กรรมการ 
๗.๖  นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง       กรรมการ 

  ๗.7  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑.  จัดเตรียมอุปกรณแสง สี เสียง และควบคุมการใชใหมีประสิทธิภาพ 
   ๒.  บันทึกภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม ดวยกลองดิจิตอล และกลองวีดีทัศน 
 

๘.  คณะกรรมการควบคมุดูแลความเรียบรอย    ประกอบดวย 
  ๘.๑  นางเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ 
  ๘.๓  นายสุทน  คุมเสม    กรรมการ                  

๘.๔  นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
  ๘.๕  นางสาวอําภา  เขียวด ี    กรรมการ 
  ๘.๖  นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 
  ๘.๗  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
  ๘.๘  นายธนวัฒน  สิทธิตัน   กรรมการ 

๘.๙  ครูท่ีปรึกษาทุกคน    กรรมการ  
๘.๑๐ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   ดูแลควบคุมนักเรียนขณะรวมกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

  ๙.  คณะกรรมการฝายจัดหารางวัล และจัดสลากของขวัญ ของรางวัลสําหรับนักเรียน ประกอบดวย 
  ๙.๑  นางสาววชัรินทร   แกวมูล   ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
  ๙.๓  นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการ 
  ๙.๔  นางลาวัลย  ขยันขาย   กรรมการ         
  ๙.๕  นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
  ๙.๖  นางสาววรัญญา  เปงปง   กรรมการ 

๙.๗  นางสาวสภุาภรณ  เปงปง   กรรมการ 
๙.๘  นางสาวอรนุช  เรือนคํา   กรรมการ 

  /๙.๙  นางศิริญญา   หลาเต็น... 



๕ 
 

๙.๙  นางศิริญญา   หลาเต็น   กรรมการ 
๙.10  นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
๙.๑1 นางสาวนิตยา  แปงชัย   กรรมการ 
๙.๑2 นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
๙.๑3 นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย  กรรมการ 
๙.๑4 นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง  กรรมการ 
๙.๑5 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง  กรรมการ 
๙.๑6 นางสาวสภุาภรณ  ชมภูแกว   กรรมการ 
๙.๑7 นางสาวรุงอรุณ  ศาสนะสุพิน  กรรมการ 

  ๙.๑8 นางสาวสภุาวนี  กลิ่นหอม       กรรมการ 
  ๙.๑9 นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงศ       กรรมการ 
  ๙.20 นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ        กรรมการ 
  ๙.๒1 นางสาวกานตชนก   ไชยวาร ี     กรรมการ 
  ๙.๒2 คณะกรรมการสภานักเรียนหญิง  กรรมการ 

๙.๒3 นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑. จัดเตรียมของรางวัลสําหรับการแสดงของนักเรียน ของขวัญท่ีจะตองแจกนักเรียน  
                       ๒. ประสานพิธีกรในการจับสลากของขวัญสําหรับนักเรียน 
 

๑๐.  คณะกรรมการฝายประเมินผล    ประกอบดวย 
  ๑๐.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ    ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 

๑๐.๕ นางสาวนิตยา  แปงชัย   กรรมการ  
  ๑๐.๖ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม    กรรมการ 

๑๐.๗ นางสาวกฤษณา  สุภามงคล        กรรมการ 
๑๐.๘ คณะกรรมการสภานักเรยีนหญิง  กรรมการ 

  ๑๐.๙  นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหนาท่ี  จัดทําแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานเสนอผูบริหารสถานศึกษาทราบ 
 

ท้ังนี้ ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุตาม              
วัตถุประสงคท่ีวางไว 
 
     สั่ง  ณ  วันท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
          (นายจรัส  คําอาย) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 



๖ 
 

กําหนดการกิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๖๓  
การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE และ วันคริสตมาส 

วันศุกรท่ี  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

------------------------------------------------ 
 

เวลา ๐๗.๐๐ น. - นักเรียน พรอมกัน ณ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 ๐๗.๓๐ น. - ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระจํานวน ๑๙ รูป 
 ๐๘.๐๐ น. - นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนพรอมกันหนาเสาธงเพ่ือรับศีลรับพรจากพระสงฆ 
  ๐๘.๓๐ น. - นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนพรอมกัน ณ หอประชุมอินทนิล 
 ๐๘.๔๕ น. - พิธีเปดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม และคริสตมาส 
 ๐๙.๐๐ น. - การแสดงพิธีเปดงานของนักเรียนชั้น ม.๖/๓ 
   - กิจกรรมวันคริสตมาส  ตอบคําถาม  ๖  คําถาม 
   - โชวการรองเพลง ๑ เพลง สําหรับคนท่ีชนะการประกวด 
   - การแสดงของนักเรียนชั้น ม.๕/๓ 
   - ตอบคําถาม  ๖  คําถาม 
   - การแสดงของนักเรียนชั้น ม.๔/๓ 
 ๑๐.๐๐ น. - การประกวดเดือนดาวของชมรม TO BE NUMBER ONE 
    ๑) เปดการแสดงรวมเดือนดาว ๑๐ คน 
    ๒) แนะนํากรรมการผูตัดสิน 
    ๓) การแสดงของรุนพ่ีเดือนดาวป ๖๑  
    ๔) เปด VTR แนะนําตัวผูเขาประกวด 
    ๕) เปดตัวผูเขาแขงขันรายบุคคล 
    ๖) การแสดงความสามารถพิเศษของผูเขาประกวด(ฝายหญิง) 
    ๗) การแสดงของนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE 
    ๘) การแสดงความสามารถพิเศษของผูเขาประกวด(ฝายชาย) 
    ๙) การพูดสุนทรพจนของผูเขาประกวด 
    ๑๐) การแสดง TO BE IDOL  
    ๑๑) สรุปผลและมอบรางวัล 
 ๑๑.๓๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น. - การแสดงของสภานักเรียน 
   - การแสดงของแตละคณะสีและการแสดงของครู ตามลําดับดังนี้ 
    ๑) การแสดงของสีน้ําเงิน 
    ๒) การแสดงของสีเขียว 
    ๓) การแสดงของนักศึกษาฝกประสบการณ 
    ๔) การแสดงของสีแดง 
    ๕) การแสดงของสีชมพู 
    ๖) การแสดงของสีเหลือง 
    ๗) การแสดงของครูและผูบริหาร 
 ๑๔.๓๐ น. -  การจับสลากของขวัญ 


