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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ท่ี 395/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน “มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ” ปี ๒๕๖๕ 
........................................................................................ 

 

ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดจัดงาน “มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ” ปี ๒๕๖๕ 
โดยมีจุดม่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อครูอาจารย์ และแสดงมุทิตาจิตน้อมร าลึกถึงพระคุณของ
คณาจารย์ท่ีได้อบรมส่ังสอนศิลปวิทยา วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ ส่ัง ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว  จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์ แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
1.๒ นางรุ้งตะวัน    ไชยเจริญ  กรรมการ 
๑.๓ นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางศิริญญา    หล้าเต็น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
2.๑  นางศิริญญา    หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายกฤษฏิ์ชาญ   รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๓  นางสาวอ าภา    เขียวด ี   กรรมการ 
๒.๔  นายพิชัย   นิราราช   กรรมการ 
๒.๕  นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๒.๖  นายณฐพล    พงษ์ธรรม  กรรมการ 
๒.๗  นางกาญจนา    เหลืองทา  กรรมการ 
๒.๘ นายเอกดน    อินต๊ะปัน  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
๒.๑๑ นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม กรรมการและเลขานุการ  
 

 .../มีหน้าท่ี 
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มีหน้ำที่ ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน “มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ” ๒๕๖๕ 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๓. ควบคุมดูและประสานฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร ประกอบด้วย 
๓.๑  นางสาวชลิดา   โอดบาง   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางสาวอัมพร   นามมณี   กรรมการ 
๓.๓  นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์  กรรมการ 
๓.๔  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๓.๕  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ด าเนินพิธีการและฝึกพิธีกรให้ท าหน้าท่ีตลอดงาน 
๒. ควบคุมและก ากับการแสดงนักเรียนฟ้อน “มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ”๒๕๖๕ 

 3. ด าเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
4.๑  นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
4.๒  นายชาญณรงค์   สมบัติใหม ่  กรรมการ 
๔.๓  นายนิพล    ปลุกเสก   กรรมการ 
๔.๔  นางญาดา ตรีเนตร   กรรมการ 
๔.๕  นายณฐพล พงษ์ธรรม  กรรมการ 
๔.๖  นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์  กรรมการ 
๔.๗  นางสาวพลอย   ครุฑน้อย  กรรมการ 
๔.๘  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ  
๔.๙  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
๔.๑๐  แม่บ้านท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๔.๑๑  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ทุกคน กรรมการ 
๔.๑๒  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๔.๑๓  นายชัยพิชิต    อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุมอินทนิล เช่น โต๊ะและเก้าอี้ ในการประกอบพิธี บายศรี 
๒. จัดเตรียมเก้าอี้ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน ๔ ท่าน 
๓. ประสานกับคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียงและบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๕.๑  นายบรรจบ   ชูมก   ประธานกรรมการ 
5.๒  นายบัญชา   บังคมเนตร      กรรมการ 
๕.๓  นายเฉลิมชน   วรรณพาน  กรรมการ   
๕.๔  นายชัยพิชิต   พัฒนเวศน ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. เตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ณ หอประชุมอินทนิล 
๒. ประสานงานกับฝ่ายจัดสถานท่ี และคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล กล้องวีดีทัศน์ ตลอดกิจกรรม 

.../๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมบำยศรี, ของที่ระลึก, มำลัยกร, ดอกไม้กลัดอก และติดต่อ
หมอเรียกขวัญ   ประกอบด้วย 

๖.๑  นางกาญจนา เหลืองทา  ประธานกรรมการ 
6.๒  นางล าดวน ติดทะ   กรรมการ 
๖.๓  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล  กรรมการ 
๖.๔  นายธนวรรธน ์ ชัยยา   กรรมการ 
๖.๕  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
๖.๖  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๖.๗  นางสาวประทุมพรอภิวงค์   กรรมการ  

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมบายศรี และเครื่องสักการะในพิธีบายศรี, ของท่ีระลึก, มาลัยกรและ
ดอกไม้กลัดอก 

๒. จัดหาหมอเรียกขวัญ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ และฝ่ายจัดสถานท่ีให้ด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
7.๑  นางศิริญญา    หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 
7.๒  นายพิชัย    นิราราช   กรรมการ 
7.๓  นางสาวอ าภา    เขียวดี   กรรมการ 
๗.๔  นางกาญจนา    เหลืองทา  กรรมการ 
๗.๕  นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๗.๖  นายณฐพล   พงษ์ธรรม  กรรมการ 
๗.๗  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
๗.๘  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 
๗.๙  ครูที่ปรึกษาทุกคน   กรรมการ 
๗.๑๐  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ทุกคน กรรมการ 
๗.๑๑  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๗.๑๒  นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในงานให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๘.๑  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  กรรมการ 
๘.๓  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๘.๔  นางกาญจนา    เหลืองทา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. ออกแบบการประเมิน และประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมงาน “มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ” ปี ๒๕65 
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ท้ังนี้  ให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง

และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  13  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     
 
 
          (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
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ก ำหนดกำรจัดงำน “มุทิตำกษิณำนุสรณ์แด่ครูผู้เกษียณ” ปี ๒๕๖๕  

โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
************************* 

เวลา ๐๗.๕๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังขบวน
พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าห้องแนะแนว 

เวลา ๐๘.๐๕ น.  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
พร้อมกันท่ีบริเวณหอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

เวลา ๐๘.๑๐ น.  การแสดงนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ 
เวลา ๐๘.๒๐ น.  ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน ๔ ท่าน พร้อมกันบริเวณเวที 
เวลา ๐๘.๒๕ น.  พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้เกษียณอายุราชการ  
เวลา ๐๘. ๕๕ น.  ชม VTR ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ 
เวลา ๐๙. ๑๐ น.  คณะกรรมการสภานักเรียนมอบมาลัย และของท่ีระลึกผู้เกษียณอายุราชการ  
เวลา ๐๙.๒๕ น.   ประธานสภานักเรียนกล่าวความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก 
เวลา ๐๙.๕๐ น.   - ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กล่าวความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ 
   - ร่วมบันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ 
 
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
   
 
 

 


