
 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
     ท่ี 109 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปจฉิมนิเทศนักเรียน ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------ 

 
      เนื่องดวย โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน  จะไดจัดงานปจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ , ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี  ๓  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความรักและความ
ผูกพัน  และวัฒนธรรมอันดี  ในโอกาสจบการศึกษาจากสถานศึกษาอันทรงเกียรติแหงนี้ 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและ

ทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา  ๒๗(๑)  และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี 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   วางแผนการดําเนินงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและประสานงานใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย 

 

 ๒.  คณะกรรมการฝายดําเนินงาน   ประกอบดวย 
  ๒.๑  นายเมธา   ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายสุรัตน   จี้ฟู     กรรมการ 
๒.๓  นายพินิจ   ทังสุนันท    กรรมการ 
๒.๔  นายสุทน   คุมเสม     กรรมการ 
๒.๕  นางสาวอําภา   เขียวดี    กรรมการ 
๒.๖  นางศรีเริญ   มีพิมพ     กรรมการ 
๒.๗  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการ 
๒.๘  นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอําไพ   สิทธิกาน    กรรมการ 

.............../๒.๑๐ นางพันนภา 



๒ 
 

๒.๑๐ นางพันนภา   วลีดํารงค    กรรมการ 
๒.๑๑ นายเอกดน   อินตะปน    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๒.๑๕ นายธนวัฒน   สิทธิตัน    กรรมการ 
๒.๑๖ นางกาญจนา   เหลืองทา    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  ๑.  วางแผนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓, ๖  
   ๒.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

     ๓.  ควบคุมดูแลและประสานงานฝายตาง ๆ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๓.  คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร   ประกอบดวย 
๓.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน     กรรมการ  
๓.๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ 

   

มีหนาท่ี ๑.  ทําหนาท่ีดําเนินพิธีการและฝกพิธีกรใหทําหนาท่ีตลอดงาน 
   ๒.  จัดทํากําหนดการปจฉิมนิเทศ 
   ๓.  จัดทําบัตรเชิญคณะครูเขารวมงานปจฉิมนิเทศ 
   ๔.  จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ระดับละ ๑ คน กลาวอําลาสถาบัน 

๕.  ดําเนินการประสานงานกับทุกฝายใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๔.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
๔.๑  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง       กรรมการ 
๔.๓  นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
๔.๔  นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย   กรรมการ 
๔.๕  นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
๔.๖  นายบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมการ 
๔.๗  นายสมาน  จันทรธง     กรรมการ 
๔.๘  นายผจญ   ภิระแกว     กรรมการ 
๔.๙  นางทัศนีย  พุทธกาล    กรรมการ 
๔.๑๐ นางนิภาพร  เข่ือนตา     กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาววันเพ็ญ  เปงปง    กรรมการ 
๔.๑๒ นางอนัญญา  ธรรมใจ    กรรมการ 
 

.............../๔.๑๓ นายชัยวัฒน 



๓ 
 

๔.๑๓ นายชัยวัฒน   บุญมี    กรรมการ 
๔.๑๔ นายจิณณพัต  นิตยา    กรรมการ 
๔.๑๕ นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง    กรรมการ 
๔.๑๖ นายสิทธิพงษ  เรือนคําปน    กรรมการ 
๔.๑๗ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๔.๑๘ นายชาญณรงค  สมบัติใหม    กรรมการและเลขานุการ       

                                  

มีหนาท่ี ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีปจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๓, ๖ ภายในหอประชุมอินทนิล บริเวณเวที  
       ๒.  จัดเตรียมโตะและเกาอ้ี ในการประกอบพิธีบายศรีใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
   ๓.  จัดเตรียมสถานท่ี ซุมลอดประตู และซุมถายภาพ บริเวณโรงเรียน และหนาหอประชุมอินทนิล 
   ๔.  ประสานกับคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 
   ๕.  จัดทําปายไวนิลงานปจฉิมนิเทศ 
 

๕.  คณะกรรมการฝายเสียง และบันทึกภาพ   ประกอบดวย 
  ๕.๑  นายบรรจบ   ชูมก     ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
  ๕.๓  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  ๕.๔  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณดานเสียงใหสามารถพรอมใชงานได บริเวณหนาเสาธงและภายในหอประชุมอินทนิล 
   ๒.  ประสานงานกับฝายจัดสถานท่ี และคณะกรรมการดําเนินงาน 
   ๓.  บันทึกภาพบรรยากาศในงาน ดวยกลองถายรูป วีดิทัศน และกลองถายรูปดิจิตอล 
  ๔.  ตัดตอวีดิทัศนของนักเรียน ม.๓ ม.๖ 
 

๖.  คณะกรรมการฝายทําบายศร,ี ดายผูกขอมือในพิธีบายศรีสูขวัญ  ประกอบดวย 
๖.๑  นางลําดวน  ติดทะ     ประธานกรรมการ  
๖.๒  นายสุรัตน  จี้ฟู     กรรมการ 
๖.๓  นางอรพินธ  กันทะรัน    กรรมการ 
๖.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 
๖.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ  
๖.๖  นางสาวปทุมพร  อภิวงค    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี ๑.  จัดเตรียมบายศรี ดายผูกขอมือ และเครื่องสักการะในพิธีบายศรีสูขวัญ 
            ๒.  จัดหาหมอเรียกขวัญนักเรียน 
    ๓.  ประสานงานกับฝายพิธีการ และฝายจัดสถานท่ีใหดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๗.  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมชอดอกไมกลัดอก และชอดอกไม  ประกอบดวย 
       ๗.๑ นางพิชยา  ชูมก     ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางฉวรัตน  คําธัญ     กรรมการ 

 
.............../๗.๓ นางเสาวนีย 



๔ 
 

       ๗.๓ นางเสาวนีย  แสงหงษ    กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาววชัรินทร  แกวมูล    กรรมการ 

๗.๕ นางอุมาพร  แกวปวน    กรรมการ 
  ๗.๖ นางสาววรัญญา  เปงปง    กรรมการ 
  ๗.๗ นางสาวศิริญญา  หลาเต็น    กรรมการ 
  ๗.๘ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน    กรรมการ 

๗.๙ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว    กรรมการ 
๗.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 

  ๗.๑๑ นางลาวัลย  ขยันขาย    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมชอดอกไมกลัดหนาอกสําหรับนักเรียนชั้น ม. ๓ และม.๖ 
 ๒. จัดเตรียมชอดอกไมแสดงความยินดีสําหรับนักเรียนชั้น ม.๖ 

 

๘. คณะกรรมการฝายจัดเล้ียงอาหารและอาหารวาง  ประกอบดวย 
  ๘.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ    ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางฉวรัตน  คําธัญ     กรรมการ 
  ๘.๓ นางอุมาพร  แกวปวน    กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
  ๘.๕ นางญาดา  ตรีเนตร     กรรมการ 
  ๘.๖ นางสาววรัญญา  เปงปง    กรรมการ 
  ๘.๗ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย    กรรมการ 
  ๘.๘ นางสาวนิตยา  แปงชัย    กรรมการ 
  ๘.๙ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
  ๘.๑๐ นางเสาวนีย  แสงหงษ    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   จัดหาและจัดเตรียมอาหารพรอมอาหารวางใหแกนักเรียน และดูแลการรับประทานอาหารของ
นักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

            ๙. คณะกรรมการฝายดุริยางค ดนตรี รองเพลงมารชสถาบัน และบูม  ประกอบดวย 
  ๙.๑ นายเอกดน  อินตะปน    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน    กรรมการ 
  ๙.๓ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  ๙.๔ นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง    กรรมการ 
  ๙.๕ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
  ๙.๖ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน  กรรมการ 
  ๙.๗ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมดุริยางคเดินนําคณะผูบริหาร ครูและนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ข้ึนหอประชุมอินทนิล 
  ๒. จัดดนตรีประกอบพิธีปจฉิมนิเทศขณะท่ีคณะครู-นักเรียนรับประทานอาหารรวมกัน 
 

.............../๓. ฝกซอมสภานักเรียน 



๕ 
 

  ๓. ฝกซอมสภานักเรียนท้ังชุดเกาและชุดใหม ในการรองเพลงมารชสถาบัน 
  ๔. ควบคุมดูแลสภานักเรียนในการซอมบูม ม.๓ และ ม.๖ 
 

 ๑๐. คณะกรรมการฝายจัดกองเกียรติยศ  ประกอบดวย 
  ๑๐.๑ นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง    ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางเสาวนีย   แสงหงส    กรรมการ 
๑๐.๓ นายชาญณรงค  สมบัติใหม    กรรมการ 

  ๑๐.๔ นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
  ๑๐.๕ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
  ๑๐.๖ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
  ๑๐.๗ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  ๑๐.๘ นางฉวรัตน  คําธัญ       กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี    จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหารพรอมธงยืนรับนักเรียน ม.๓ ม.๖ เดินข้ึนหอประชุมอินทนิล  
 

๑๑.  คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบรอย ประกอบดวย 
๑๑.๑ นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ 
๑๑.๓ นายสุทน  คุมเสม       กรรมการ 
๑๑.๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ     กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวอําภา  เขียวด ี    กรรมการ 
๑๑.๖ นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ 
๑๑.๗ นางกาญจนา  เหลืองทา     กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวปทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
๑๑.๙ นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
๑๑.๑๐ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี    ดูแลความเรียบรอยภายในงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

๑๒.  คณะกรรมการฝายประเมินผล    ประกอบดวย 
  ๑๒.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ     ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 

๑๒.๓ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๑๒.๕ นางสาวปทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 

 

มีหนาท่ี ๑.  ออกแบบสอบถาม  ประเมินผลการดําเนินการจัดงาน 
๒.  สรุปรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผล รวมท้ังรายงานผลตอประธานคณะกรรมการ  

ดําเนินงาน 
.............../ท้ังนี้ 



๖ 
 

         ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ไดปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 

                       สั่ง ณ วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
     
       
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรยีนธีรกานทบานโฮง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

กําหนดการวันปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

******************************************************************************************** 
 

๐๗.๕๐ น. -  นักเรียนทํากิจกรรมหนาเสาธง 
๐๘.๐๐ น. -  นักเรียน ม.๓ และ ม.๖  เขาแถวตรงกลางดานหนาเสาธง ตรงกลางหนาจะเปน ม. ๖ ขนาบ 
     ดานขางดวย ม.๑ และ ม.๒ ตรงกลางดานหลังจะเปน ม. ๓ ขนาบดานขางดวย ม.๔ และ ม.๕ 
  -  คณะผูบริหารและคณะครูอาวุโสกลัดดอกไมท่ีหนาอกใหกับ ม.๖ และ ม.๓ ตามลําดับ 
  -  สภานักเรียนท้ังชุดเกาและชุดใหมบูมนอง ม.๓ และ ม.๖ สวน ม.๑, ม.๒, ม.๔ และ ม.๕ ขยบัแถว 
     ออกดานขางท้ัง ๒ ขางเพ่ือรวมปรบมือแสงความยินดีกับ ม.๓ และ ม.๖  
  -  นักเรียน ม.๑, ม.๒, ม.๔ และ ม.๕  เขาแถวตามถนนสองขางไปจนถึงหอประชุมอินทนิล 
๐๘.๓๐ น.        –  มีธงโรงเรียนเดินนําหนากองเกียรติยศ นําขบวนโดยวงดุริยางคโรงเรียน คณะผูบริหาร คณะครู  

และตามดวยครูท่ีปรึกษานักเรียน ม.๓ เดินนําหนา ม.๓  และครูท่ีปรึกษานักเรียน ม.๖ เดิน
นําหนา ม.๖ เดินข้ึนหอประชุมอินทนิล 

  -  นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ เดินผานแถวนักเรียน ม.๑, ม.๒, ม.๔ และ ม.๕   
  -  นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ เดินลอดซุมประตูแหงความสําเร็จ โดยมี นศท. ถือธงกอนถึงหอประชุม 
๐๙.๐๐ น. -  ทุกคนพรอมกันท่ีหอประชุมอินทนิล 

-  ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
   *  โดยผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
  -  สภานักเรียนนํารองเพลงมารช  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
  -  ประธานพรอมดวยครูอาวุโสมอบชอดอกไมใหกับนักเรียน ม.๖ ท่ีสําเร็จการศึกษา 
  -  พิธีกรเชิญคณะครูข้ึนไปนั่งเกาอ้ีท่ีเตรียมไวบนเวที 
  -  นักเรียน ม.๓ ละ ม.๖ กราบคุณครูพรอมกัน 
  -  ตัวแทนนักเรียน  ม.๓ และ ม.๖  กลาวขอขมาครู – อาจารย  กลาวแสดงความขอบคุณ 
     และกลาวอําลาสถาบัน 
  -  ตัวแทนนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มอบของท่ีระลึกใหกับโรงเรียน 
  -  ทานผูอํานวยการโรงเรียนกลาวใหโอวาท 
  -  พิธีบายศรีสูขวัญ 
  -  คณะครูผูกขอมือใหนักเรียน ม.๓ และ ม.๖  
  -  ตัวแทนนักเรียนรองเพลงอําลา (คําสัญญา, รางวัลแดคนชางฝน) 
  -  เสร็จพิธีภาคเชา 
๑๒.๐๐ น. -  รับประทานอาหารกลางวันท่ีหนาศูนยทูบี 
  -  การแสดงดนตรีโฟลคซองของนักเรียน   

 
********************************** 

หมายเหตุ 
  ขาราชการครูสวมเสื้อมวงผาไทย ครูอัตราจางและเจาหนาท่ีเสื้อมวงกีฬาสีปลาสุด 


