
 
 
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 012 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งท่ี ๖4 ประจําป ๒๕๖3 
………………………………………… 

ดวยวันท่ี ๑๖ มกราคม ของทุกปเปนวันครูแหงชาติ เพ่ือเปนการระลึกถึงบูรพาคณาจารย ทาง 
สมาคมวิชาชีพครูอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จึงไดกําหนดจัดงานวันครู ครั้งท่ี ๖4 ประจําป ๒๕๖3 “โลกกาว
ไกล ครูไทยกาวทัน สรางสรรคคุณภาพเด็กไทย” ข้ึน โดยมีกําหนดการจัดงานวันครู ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖3 ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนจงึแตงตั้งคณะกรรมการจัด
งานวันครู ครั้งท่ี ๖4 ประจาํป ๒๕๖3 ดังตอไปนี้ 

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

มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยการใหการดําเนินการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย และ 
บังเกิดผลตามวัตถุประสงค 

  2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน     ประกอบดวย 
  ๒.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ   
  ๒.๒  นายถวิล  ชยัยา   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
   2.4  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
  ๒.5  นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
  ๒.6  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  กรรมการ 
   2.7  นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 

๒.๗  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
2.8  นางฉวรัตน   คําธัญ    กรรมการ 
2.9  นายสุทน   คุมเสม   กรรมการและเลขานุการ 
๒.10 นางสาวนัยนา  หมื่นจําปา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่๑.  วางแผนการดําเนินงานใหงานสําเร็จลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย  
๒.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการฝายตางๆ  
๓.  มอบหมายประสานงานแกไขปญหา อันอาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
๔.  ดูแลและประสานงานฝายตางๆ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
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3. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 
3.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
3.๒ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 

  3.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการ 
  3.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการ 
  3.๕ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประชาสัมพันธการจัดงานวันครู กําหนดการ กิจกรรม และการแตงกาย  
 2. เปนพิธีกร จัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงานวันครู  

3. ประสานขอมูลครูผูรับรางวัลของโรงเรียน และจัดลําดับครูผูรับรางวัลข้ึนรับชอโล/เกียรติบัตร/
ชอดอกไม  

4. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
  4.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ   กรรมการ 
  4.๓ นายสุรัตน  จี้ฟู    กรรมการ 
  4.๔ นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 

4.5 นายชัยพิชิต  อุดคํามี    กรรมการ 
  4.6 นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการ 
   4.7 นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
  4.8 นางจันทรวัน  รั่วรู    กรรมการ 
  4.9 นายสมาน  จันทรธง    กรรมการ 
  4.10 นายผจญ  ภิระแกว    กรรมการ 
  4.11 นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย  กรรมการ 

4.๑2 นายสุทิศ  มณีทอง    กรรมการ 
  4.๑3 นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  4.๑4 พนักงานทําความสะอาด   กรรมการ 
  4.๑5 นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑.  จัดสถานท่ี โตะ-เกาอ้ีสําหรับแขกและผูรวมงาน  
 ๒.  จัดทําปายวันครูหนาเวที  
 ๓.  จัดสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ ประดับตกแตงสถานท่ีใหเหมาะสม ณ อาคารโดม 
 4.  จัดเตรียมสถานท่ีในการแขงขันกีฬา 

 5. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  ประกอบดวย 
5.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 

  5.๒ นายพงศนรินทร  อินกองงาม   กรรมการ 
  5.๓ นายเอกดน   อินตะปน   กรรมการ 
  5.4 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการ 
  5.๔ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 

5.5 นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียง ควบคุมระบบเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร และจัดเตรียมคอมพิวเตอร/เพลง/สื่อตามกําหนดการ (สําหรับสื่อ/เพลงท่ีใชในพิธี ประสานฝายพิธีกร
พิธีการ) ภายในบริเวณงาน ท้ังบริเวณหอประชุม และอาคารโดม 

  ๒. บันทึกภาพและวิดีโอภายในบริเวณการจัดงาน  
   ๓. ดูแลอํานวยความสะดวกกระท่ังเสร็จสิ้นการจัดงาน 

 ๖. คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 
๖.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงค   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางเสาวนีย  แสงหงษ   รองประธานกรรมการ 

  ๖.๓ นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
  ๖.๔ นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 

๖.๕ นางสาววรัญญา  เปงปง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 

  ๖.๘ นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
  ๖.๙ นางสาวประทุมพร  อภิวงค   กรรมการ 
  ๖.๑๐ นางสาวนิตยา   แปงชยั   กรรมการ 
  ๖.๑๑ นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
  ๖.๑๒ นางสาวสภุาภรณ  ชมภแูกว   กรรมการ 
  ๖.๑๓ นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง  กรรมการ 
  ๖.14 นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

6.15 นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑) จัดหา/จัดเตรียม น้ําชา กาแฟ อาหารวาง สําหรับแขกผูมีเกียรติ  
 ๒) จัดเตรียมจุดบริการน้ําชา กาแฟ อาหารวาง น้ําดื่ม ภาคเชาภายในหอประชุมอินทนิล 

๗. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบดวย 
๗.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
  ๗.๓ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
  ๗.๔ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
  ๗.๕ นางอรพินธ   กันทะรัน   กรรมการ 
  ๗.๖ นางสาวอําภา   เขียวด ี   กรรมการ 
  ๗.๗ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
  7.8 นางสาวอําไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 

7.9 นางลาวัลย   ขยันขาย   กรรมการ 
  ๗.10 นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
  ๗.11 นายสมาน  จันทรธง   กรรมการ 
  ๗.๑2 นางจันทรวัน  รัว่รู    กรรมการ 
  ๗.๑3 พนักงานทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ  
  ๗.๑4 นางนพผกามาศ  สายนุวงค   กรรมการและเลขานุการ   
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 มีหนาท่ี  ๑. เลือกเมนูอาหาร และจัดเตรียมซุมอาหารของโรงเรียน ตามท่ีเหมาะสมเพียงพอสําหรับผูรวมงาน  
 ๒. ดูแลความเรียบรอยการจัดอาหารสําหรับผูรวมงาน 
 ๓. จัดเตรียมน้ําดื่ม น้ําแข็ง และภาชนะใส ในภาคบายกิจกรรมกีฬาสัมพันธ/กิจกรรมนันทนาการ   

บริเวณสนามกีฬา และ อาคารโดม 

๘. คณะกรรมการฝายกิจกรรมนันทนาการ     ประกอบดวย 
๘.๑ นายเมธา  ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
๘.๓ นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 

  ๘.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  กรรมการ 
  ๘.๖ นางศิริญญา   หลาเต็น  กรรมการ 
  ๘.๗ นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง  กรรมการ 

๘.๘ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๘.๙ นายธนวัฒน   สิทธิตัน  กรรมการ 
  ๘.๑๐ นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

8.11 นางฉวรัตน  คําธัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ดําเนินการจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสรางความสนุกสนานบันเทิงตลอดกิจกรรมการดําเนินงาน   

๙. คณะกรรมการฝายการจราจร/การรักษาความปลอดภัย   ประกอบดวย 
๙.๑ นายเมธา  ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท   กรรมการ 

  ๙.๓ นางฉวรัตน  คําธัญ   กรรมการ 
  ๙.๔ นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการ 
  ๙.๕ นางเสาวนีย  แสงหงษ  กรรมการ 
  ๙.6 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวกการจราจร ดูแลสถานท่ีในการจอดรถและรักษาความปลอดภัยตลอดการ
ดําเนินงาน 

๑๐. คณะกรรมการฝายการเงิน   ประกอบดวย 
๑๐.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 

  ๑๐.๒ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 
  ๑๐.3 นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
  ๑๐.4 นางสาวสภุาภรณ  ชมภูแกว   กรรมการ 
  ๑๐.5 นางสาวสภุาพร  เปงปง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ จัดทําหลักฐานการเบิกจาย และสรุปบัญชี รายรับ-จายและ
เสนอผูบริหาร 

 ๑๑. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมนักกีฬาและการแขงขัน   ประกอบดวย 
 ๑๑.๑ นางฉวรัตน  คําธัญ    ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการ 



-๕- 

 

 
 

 ๑๑.๓ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
 ๑๑.๔ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 

๑๑.๕ นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาววัชรินทร  แกวมูล   กรรมการ 
๑๑.7 นางสาวสุดารัตน   เปยงนอย  กรรมการ 
11.8 นายธนวัฒน   สิทธิตัน   กรรมการ 
11.9 นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ  
11.10 นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
11.11 
 นายเมธา   ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ประสานดูแลจัดเตรียมนักกีฬาเพ่ือลงแขงขัน   

 ๑๒. คณะกรรมการฝายพยาบาล         ประกอบดวย 
๑๒.๑ นางฉวรัตน  คําธัญ    ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางอรนุช  เรือนคํา    กรรมการ 

 ๑๒.๓ นางอําไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
 ๑๒.๔ นายชัยพิชิต  อุดคํามี   กรรมการ 
 ๑๒.๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ประสานดูแลจัดเตรียมยา อุปกรณ เพ่ือปฐมพยาบาลนักกีฬาหากเกิดเหตุ 

 ๑3. คณะกรรมการฝายประเมินผล   ประกอบดวย 
๑๕.๑ นายสุทน  คุมเสม    ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาววรัญญา   เปงปง   กรรมการ 

  ๑๕.๓ นางสาวนิตยา   แปงชยั   กรรมการ 
  ๑๕.๔ นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง  กรรมการ 
  ๑๕.๕ นางสาวนัยนา  หม่ืนจาํปา   กรรมการและเลขานุการ  
  
 มีหนาท่ี   ๑. จัดทําแบบสอบถามประเมินการจัดงานโดยสํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลการจัด
งาน 
    ๒. สรุปผลรายงานผลการจัดงานโดยจัดทําเปนรูปเลมเสนอรายงานใหผูบริหารทราบ 

  ท้ังนี้ ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามคําสั่งนี้ 
ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
    

       สั่ง  ณ  วันท่ี  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

                (นายจรัส   คําอาย) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


