คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๔๘๑ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๖๑
…………………………………………
ด้ว ยโรงเรี ย นธี ร กานท์บ้ า นโฮ่ ง จะจั ดงานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต เนื่ อ งในวาระเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ประจาปี ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีชื่องาน "ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์ " แด่ผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ เทียมจันทร์วันเพ็ญ
รีสอร์ท ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน จานวน ๓ ราย ได้แก่
๑. นายนิพนธ์ แสงเนตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นายบันดาล ดวงบุรงค์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๓. นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อย โดยอาศัย อานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๑.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๔ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๑.๕ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการประสานงาน
ฝ่ายจัดกิจกรรม/การแสดง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๒.๒ นางพันนภา วลีดารงค์
๒.๓ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
…/๒.๔ นายสุรัตน์ จี้ฟู

๒
๒.๔ นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการ
๒.๕ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๒.๖ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๒.๗ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๒.๘ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานงานและออกหนังสือเชิญแขก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาการ์ดเชิญ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๓. จัดทาและจัดเตรียมโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
๔. ประสานงานฝ่ายต่างๆ และที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๓.๓ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๓.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๓.๕ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. พิธีกรดาเนินงานและจัดเตรียมลาดับพิธีการ
๒. จัดทีมพิธีกรประสานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย
๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย
๔.๑ นางพิชยา ชูมก
๔.๒ นางฉวรัตน์ คาธัญ
๔.๓ นางอรพินธ์ กันทะรัน
๔.๔ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๔.๕ นางลาวัลย์ ขยันขาย
๔.๖ นางกาญจนา เหลืองทา
๔.๗ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
๔.๘ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
๔.๙ นางสาวอรนุช เรือนคา
๔.๑๐ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
…/๔.๑๑ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ

๓
๔.๑๑ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๔.๑๒ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๔.๑๓ Miss Alma Grace T.Bateg
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวตรีรัตนวดี ดวงบุปผา
กรรมการ
๔.๑๕ นางสาววรินทรา แพะขุนทด
กรรมการ
๔.๑๖ นางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว
กรรมการ
๔.๑๗ นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. กลัดช่อดอกไม้แก่แขกวีไอพี และผู้เกษียณอายุราชการ
๒. ดูแล อานวยความสะดวก และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ
๓. นาแขกผู้มีเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ไปยังโต๊ะวีไอพี/โต๊ะรับรอง
๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๔.๓ นางอุมาพร แก้วปวน
กรรมการ
๔.๔ นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
กรรมการ
๔.๕ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๔.๖ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๔.๗ นายธีรเดช ชัยสมภาร
กรรมการ
๔.๘ นางสาวสโรชา ติ๊บเตปิน
กรรมการ
๔.๙ นางสาวอรัญญา เจนสว่าง
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
กรรมการ
๔.๑๑ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดของที่ระลึก และลาดับการมอบ โดยประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๓. จัดคนถือ/เชิญ และรับของที่ระลึก สาหรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เกษียณอายุราชการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค์
๒. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
๓. นางสาวอาภา เขียวดี
๔. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
…/๕. นางศรีเริญ มีพิมพ์

๔
๕. นางศรีเริญ มีพิมพ์
กรรมการ
๖. นางสาววรัญญา เป็งปิง
กรรมการ
๗. นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๘. นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
กรรมการ
๙. นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง
กรรมการ
๑๐. นางสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ กุนะคา
กรรมการ
๑๓. นางสาวชลธิชา มหาไม้
กรรมการ
๑๔. นางลาดวน ติดทะ
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวญาดา มาอ้วน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานและเลือกรายการอาหารรับรองสาหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรในงาน
๒. ดูแล อานวยความสะดวก และบริการจัด อาหาร-เครื่องดื่ม ส าหรับ แขกผู้ มีเกียรติ และผู้
เกษียณอายุราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม
๑. นายนิมิตร ปัญญายอง
ประธานกรรมการ
๒. นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการ
๓. นายเมธา ศรีประทีป
กรรมการ
๔. นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
กรรมการ
๕. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๖. นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
กรรมการ
๗. Mr. Von Paul Mulat
กรรมการ
๘. Mr. Philip Dave C.Cajes
กรรมการ
๙. นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมและจัดหาเครื่องดื่มบริการสาหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรภายในงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดเตรียมและจัดหาภาชนะที่เหมาะสมที่ใช้สาหรับการบริการเครื่องดื่ม
๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๗.๑ นายถวิล ชัยยา
๗.๒ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๗.๓ นายนิพล ปลุกเสก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
…/๗.๔ นายชัยพิชิต อุดคามี

๕
๗.๔ นายชัยพิชิต อุดคามี
กรรมการ
๗.๕ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย
กรรมการ
๗.๖ นายสมาน จันทร์ธง
กรรมการ
๗.๗ นายบุญเลิศ มูลศรี
กรรมการ
๗.๘ นางจันทร์วัน รัว่ รู้
กรรมการ
๗.๙ นายผจญ ภิระแก้ว
กรรมการ
๗.๑๐ นายเกียรติศักดิ์ กันทะนะ
กรรมการ
๗.๑๑ นายนคร ภูเวียงจันทร์
กรรมการ
๗.๑๒ นายเจษฎา เหลืองทา
กรรมการ
๗.๑๓ พนักงานทาความสะอาด
กรรมการ
๗.๑๔ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๕ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ ตกแต่งเวที ติดป้ายหน้าเวที จัดโต๊ะ-เก้าอื้ และโต๊ะสาหรับวางของที่ระลึกภายใน
บริเวณงาน ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๘. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง ประกอบด้วย
๘.๑ นายเอกดน อินต๊ะปัน
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ
๘.๓ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการ
๘.๔ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๘.๕ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๘.๖ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๘.๗ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๘.๘ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๘.๙ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๘.๑๐ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
กรรมการ
๘.๑๑ นางสาวอัจจิมา ศิริสตู ร
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๒ นางพิมพ์ชนก อภิวงค์งาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานและจัดเตรียมเครื่องเสียง เพลง ดนตรีบรรเลงให้กับแขกผู้เกียรติ คณะครู และ
บุคลากรภายในงาน
๒. จัดเตรียมการแสดงชุดฟ้อนรา/นาฏลีลา ของนักเรียน จานวน ๑ ชุด และการแสดงของครู
จานวน ๒ ชุด
…/๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดทา VTR

๖
๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ จัดทา VTR และถ่ายภาพ ประกอบด้วย
๙.๑ นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๙.๓ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสาน ดูแล และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทา VTR ประวัติผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๓ ท่าน
๓. บันทึกภาพ/วิดีโอรอบๆ บรรยากาศภายในงาน
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๑๐.๘ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. เบิก – จ่ายเงิน ตามระเบียบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทาบัญชีรับ – จ่าย และสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. จัดเตรียม/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น ให้กับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ ให้กับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๑๑.๓ นายธราดล อุดหมอ
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวกัญจนา ม้าเมือง
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทาแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดงานด้วยแบบสอบถามออนไลน์หรือตามความเหมาะสม
๒. ติดตาม และประเมินผลการจัดงาน
๓. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหาร

๗
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๘
กาหนดการงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๖๑
“ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์”
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เทียมจันทร์วันเพ็ญรีสอร์ท ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
...........................................
เวลา ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ น.

เวลา ๒๐.๑๕ น.

เวลา ๒๑.๐๐ น.

หมายเหตุ

คณะครูและบุคลากรร่วมต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติ
พิธีกร เกริ่นเข้าสู่งานเลี้ยงเกษียณ
- การแสดงฟ้อนรา/นาฏลีลา ของตัวแทนนักเรียน จานวน ๑ ชุด
พิธีกร เกริ่นเพื่อนาชมวีดีทัศน์ ประวัติและผลงานของผู้เกษียณ (๒๐ นาที)
- ประธานในงานกล่าวแสดงความรู้สึก มอบโล่เกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก
- การแสดงของตัวแทนคณะครู ชุดที่ ๑
พิธีกร เชิญผู้เกษียณบนเวทีเพื่อเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ
- แขกวีไอพี/ตัวแทนแขกผู้ มีเกียรติ (๓ ท่าน) กล่ าวความรู้สึ กต่อผู้ เกษียณ
พร้อมมอบของที่ระลึก
- แขกผู้มีเกียรติ มอบของที่ระลึก
- กลุ่มบริหารงาน มอบของที่ระลึก
- การแสดงของตัวแทนคณะครู ชุดที่ ๒
พิธีกร เชิญผู้เกษียณอายุราชการบนเวทีกล่าวความรู้สึกและคาอาลา
- ทุกท่านบริเวณงานร่วมร้องเพลงมาร์ชธีรกานท์
- แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกับผู้เกษียณ
เสร็จสิ้นพิธีการ
พิธีกร กล่าวขอบคุณ และเชิญทุกท่านสนุกสนานเต้นรา/ขับร้องเพลง

**กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
**การแต่งกายชุดพื้นเมืองโทนสีมว่ ง**

