
 
ค ำสัง่โรงเรียนธรีกำนทบ์้ำนโฮง่ 

ท่ี 414/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 2565”  

………………………………………… 
    ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้ด าเนินกิจกรรม “ร้อยรักทักถอใจ สานสายใยมุทิตา” 2565 เพื่อ
เป็นการแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมในการสร้างความรัก ความสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2565 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน  
             เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีงานฝ่ายต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  

 ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    ประกอบดว้ย 
๑.๑ นายธีระศกัดิ์  แก้วสุข  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา  หลา้เต็น  กรรมการ 
๑.3 นายคมสนัต์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.4 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน และประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

      ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบดว้ย 
2.1 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางศิริญญา  หลา้เต็น  กรรมการ   
2.3 นายคมสนัต์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
2.4 นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
2.5 นายนพิล  ปลุกเสก   กรรมการ 

  2.6 นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง  กรรมการ 
2.7 นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมการ 
2.8 นายบรรจบ   ชูมก   กรรมการ 
2.9 นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
2.10 นางนพผกามาศ   สายนุวงค์  กรรมการ 
2.11 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการ 
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2.12 นางพันนภา  วลีด ารงค ์  กรรมการ 
2.13 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
2.14 นายฐานันดร์  สุรวิรรณ  กรรมการ 
2.15 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
2.16 นางสาววชัรินทร์   แก้วมูล   กรรมการ 
2.17 นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
2.18 นายสุทน   คุ้มเสม   กรรมการและเลขานุการ 
2.19 นางสาววรัญญา  เป็งปิง  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

       มีหน้ำที่   ๑. วางแผนการด าเนินกิจกรรม   
  ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมกิจกรรม 
 ๓. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องฝา่ยต่างๆ ให้ด าเนนิการเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที ่ประกอบดว้ย 
  ๓.๑ นายคมสนัต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง      กรรมการ 
   3.3 นายพชิัย  นิราราช        กรรมการ  
   3.4. นายณฐพล  พงษ์ธรรม กรรมการ  
   3.5 นายชัยพิชิต   อุดค าม ี กรรมการ  
  ๓.6 นางญาดา  ตรีเนตร กรรมการ    
   3.7 นางสาวพิมพช์นก  กันทะวัง กรรมการ 
   3.8 นายธนวรรธน์   ชัยยา กรรมการ  
   3.9 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง กรรมการ 
   3.10 นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง กรรมการ 
   3.11 นักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
   3.12 แม่บ้านทุกคน กรรมการ 
   3.13 นักศึกษาฝกึประสบการณ์สอนทุกคน กรรมการ 
   3.14 นางสาวกนกวรรณ  จันทรล์อย กรรมการ    
   3.15 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม ่ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 1. จัดหาและเตรียมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ณ รีสอร์ทบ้านโฮง่ ให้เหมาะสม 
   2. จัดท าสถานท่ีถ่ายรูป ตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามและเหมาะสม 
   3. อ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ตลอดการอบรม 

 

 ๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดืม่ ประกอบดว้ย 
  ๔.๑ นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์   กรรมการ 
  ๔.๓ นางล าดวน   ติดทะ    กรรมการ 
   5.4 นางกนกวรรณ  ฟุงฟ ู   กรรมการ 
   5.5 นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    กรรมการ 
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5.5 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
  4.4 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว     กรรมการ 
   4.5 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว    กรรมการ 
   4.6 แม่บ้านทุกคน    กรรมการ 
   4.7 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการด าเนินงาน และจัดเตรยีมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
  ๒. จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทศันศกึษำ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายบรรจบ   ชูมก    ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายพงศน์รินทร์   อินกองงาม   กรรมการ 
๕.๓ นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
5.4 นางสาวพชัราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
5.5 นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
5.6 นายบัญชา   บังคมเนตร   กรรมการ  
5.7 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์   กรรมการ   
5.8 นายนพิล  ปลุกเสก    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที ่๑. ประสานการใช้อุปกรณ์แสง สี เสียง และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใชง้านได้ 
๒. จัดท าวิดีทัศนผ์ู้เกษียนให้เหมาะสม 
3. บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องวีดีทัศน์และกล้องถ่ายรูปตลอดงาน 

 

  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพนัธ ์ ประกอบด้วย 
  6.1 นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
       6.2 นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ   
       6.3 นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
       6.4 นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์   กรรมการ 
  6.5 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

    มีหน้ำที่ ๑.  เป็นพิธีกรด าเนินรายการตลอดการจัดกิจกรรม 
   ๒.  จัดท าก าหนดการ วางแผนกจิกรรมให้เหมาะสม 
  ๓.  ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

    7. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรบั     ประกอบด้วย 
 7.๑ นางพิชยา  ชูมก    ประธานกรรมการ   
                     7.๒ นางสาวอ าภา   เขียวดี   กรรมการ  
  7.3 นางศิริเพ็ญ พินจิพรรณ    กรรมการ 
  7.4 นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   กรรมการ 
   7.5 นางจนัทร์เพ็ญ   ยอดยา   กรรมการ 
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  7.6 นางสาวสุทธพิร  ก้อนสนิ   กรรมการ 
  7.7 นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
   7.8 นางอุมาพร   แก้วปวน   กรรมการ 
  7.9 นางลาวัลย์   ขยันขาย   กรรมการ   
   7.10 นางสาวอรนุช   เรือนค า   กรรมการและเลขานุการ  
          มีหน้ำที ่  ๑. วางแผนในการต้อนรับผู้รว่มกิจกรรม 
    ๒. ติดดอกไม้ส าหรับผู้เกษียน 
     3. ประสานงานกับฝา่ยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

          8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง  ประกอบดว้ย 
   8.1 นางสาววชัรินทร์   แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
   8.2 นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 

8.3 นางสาวปาณิสรา  พิมพริัตน ์   กรรมการ 
                     8.4 นางสาวทาริกา  อุดเทพ     กรรมการ 
                     8.5 นางสาวอัมพร  นามณี     กรรมการ 
   8.6 นางสาวรจุิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
    8.7 นางสาวประทุมพร  อภิวงค ์   กรรมการ 
    8.9 นางสาวสรุิยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
    8.10 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    กรรมการ 
    8.11 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 
    8.12 นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ   กรรมการ 
    8.13 นางสาวพชัรี  วิรัตน์พฤกษ ์   กรรมการ 
    8.14 นายเอกดน   อินต๊ะปัน   กรรมการและเลขานุการ  
          มีหน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมการแสดงให้เหมาะสม สวยงาม ประทับใจ 
    ๒. ด าเนินการแสดงในวนังานด้วยความเรียบร้อย 
 

    9. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน     ประกอบดว้ย 
    9.1 นางสาววรัญญา  เป็งปิง   ประธานกรรมการ 
    9.2 นางพันนภา  วลีด ารงค ์   กรรมการ 
     9.3 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
  9.4 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    กรรมการ 
    9.5 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
   9.7 นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง  กรรมการ 
   9.8 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมใบลงทะเบียนเพื่อรับของท่ีระลึก 
    ๒. รับลงทะเบียนของท่ีระลึก 
     3. ล าดับการมอบของท่ีระลึก 
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 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ     ประกอบดว้ย 
    10.1 นางสาวสุภาพร   เป็งปิง   ประธานกรรมการ 

  10.2 นางสาวนริมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
                10.3. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว  กรรมการ   

      10.4 นางสาวรจุิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่  ๑. ลงทะเบียนรับเงนิจากคณะครูและบุคลากรทุกคน 
    ๒. จัดท ารายการรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย 
     3. สรุปรายงานการใช้งบประมาณ 
 

  11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล     ประกอบด้วย 
  11.๑ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย  ประธานกรรมการ  
        11.2 นางอุมาพร แก้วปวน   กรรมการ   
   11.3 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
   11.4 นางสาวสุภาพร เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้ำที ่ 1. ออกแบบประเมินส าหรับการอบรม 
    2. ด าเนินการประเมินผล สรุปรายงานผลการอบรม 

 

ให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้       
 

   ท้ังน้ี ต้ังแต่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

    สั่ง ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

               (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ  สำนสำยใยมุทิตำ ๒๕๖๕” 
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ บ้ำนโฮ่งรีสอร์ท 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เวลา  18.00 น. - คณะครูและบุคลากรทุกคนพร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน 
    - วงดนตรีแสดง 

 เวลา  1๘.๓0 น. - ชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณ 
  ๑. คุณครูอรพินธ์  กันทะรัน 

      ๒. คุณลุงบุญเลิศ  มูลศรี 
      ๓. คุณป้าจันทรว์ัน  รั่วรู ้
      ๔. คุณลุงผจญ  ภิระแกว้ 
 เวลา  1๘.๔0 น. - เชิญผู้เกษียณบนเวท ี

- ผู้อ านวยการธีระศักดิ์  แกว้สุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง 
      กลา่วค ามุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ 
 เวลา  1๘.๕0 น.   กจิกรรมมุทิตาจิต 
 เวลา  19.๐0 น.   ผู้เกษยีณกล่าวความในใจ 
 เวลา  19.๑0 น.   ฝ่ายบริหาร  กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ  มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษยีณ 
 เวลา  ๑๙.๒0 น. - กจิกรรม “รู้หน้าไม่รู้ของ” 
    - กิจกรรมการแสดง 
 เวลา ๑๙.๔๐ น. - รื่นรมย์บทเพลงจากวงดนตรี 
 
 
หมำยเหตุ    

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- เชิญชวนแต่งกายดว้ยผา้ยีนส์ เส้ือสีขาว หรือ ชุดยีนส์ตามความเหมาะสม 
 


