คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๕๐๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานต้อนรับเนื่องในโอกาสผู้อานวยการย้ายมาดารงตาแหน่ง
…………………………………………
ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะจัดงานต้อนรับเนื่องในโอกาสผู้อานวยการจรัส คาอ้าย ย้ายมา
ดารงตาแหน่ ง ในวัน ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอิน ทนิล โรงเรีย น
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 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 นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๓ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๑.๔ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ าที่ อ านวยความสะดวก ให้ ค าปรึก ษาแก่ คณะกรรมการแต่ฝ่ ายให้ มีก ารด าเนิน การเป็น ไปด้ว ย
ความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการ
๒.๓ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการ
๒.๔ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการ
๒.๕ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๒.๖ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๒.๗ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๒.๘ นายสุทน คุ้มเสม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานและออกหนังสือเชิญแขก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทาการ์ดเชิญ ออกแบบไวนิล และประชาสัมพันธ์งานต้อนรับ
๓) ประสานการจัดเตรียมกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าแพร และภาชนะใส่ ให้กับผู้อานวยการคน
ใหม่ สาหรับกราบไหว้สักการะพระพุทธประจาโรงเรียน เจ้าที่ และเจ้าพ่อเนื้อหิน

๒
๔) ประสานงานฝ่ายต่างๆ และที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนต้อนร้บ ประกอบด้วย
๓.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการ
๓.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๓.๔ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๓.๕ หัวหน้าฝ่าย ๕ ฝ่าย
กรรมการ
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
๓.๗ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
กรรมการ
๓.๘ คณะกรรมการงานสภานักเรียน
กรรมการ
๓.๙ นางสาวอาภา เขียวดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนเตรียมต้อนรับผู้อานวยการและคณะเมื่อมาถึง
๒) ร่วมขบวนต้อนรับพาผู้อานวยการและคณะไปยังหอประชุมอินทนิล
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๔.๓ นางสาวอัมพร นามณี
กรรมการ
๔.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๔.๕ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) พิธีกรดาเนินงานและจัดเตรียมลาดับพิธีการ
๒) จัดทีมพิธีกรประสานคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย
๕.๑ นางพิชยา ชูมก
๕.๒ นางอรพินธ์ กันทะรัน
๕.๓ นางศรีเริญ มีพิมพ์
๕.๔ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๕.๕ นางลาวัลย์ ขยันขาย
๕.๖ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
๕.๗ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
๕.๘ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
๕.๙ นางสาววาสินี ยองจา
๕.๑๐ นางสาวสุณิสา บุญผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๕.๑๑ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
กรรมการ
๕.๑๒ นางสาวตรีรัตนวดี ดวงบุปผา
กรรมการ
๕.๑๓ นางสาววรินทรา แพะขุนทด
กรรมการ
๕.๑๔ นางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว
กรรมการ
๕.๑๕ นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้า ที่ ๑) กลัดช่อ ดอกไม้ แ ก่ ผู้อ านวยการคนใหม่ ประธานเครือ ข่ ายส่ง เสริม ประสิทธิภ าพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดลาพูน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ ง และโรงเรียนน้าดิบ
วิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติ
๒) ดูแล อานวยความสะดวกต้อนรับพาผู้บริหาร และแขกผู้มเี กียรติ ไปยังโต๊ะวีไอพี/โต๊ะรับรอง
ภายในบริเวณงาน
๖. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประกอบด้วย
๖.๑ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๖.๓ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๖.๔ นางอุมาพร แก้วปวน
กรรมการ
๖.๕ นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
กรรมการ
๖.๖ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการ
๖.๗ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๖.๘ นายธีรเดช ชัยสมภาร
กรรมการ
๖.๙ นางสาวสโรชา ติ๊บเตปิน
กรรมการ
๖.๑๐ นางสาวอรัญญา เจนสว่าง
กรรมการ
๖.๑๑ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) รับลงทะเบียนและประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) จัดของที่ระลึก และลาดับการมอบ โดยประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๓) จัดคนถือ/เชิญ และรับของที่ระลึก สาหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ
๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
๗.๑ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
๗.๒ นางลาดวน ติดทะ
๗.๓ นางสาววรัญญา เป็งปิง
๗.๔ นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
๗.๕ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
๗.๖ นายธราดล อุดหมอ

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔
๗.๗ นางสาวกัญจนา ม้าเมือง
กรรมการ
๗.๘ นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
กรรมการ
๗.๙ นางสาวญาดา มาอ้วน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑) ประสานและเลื อกรายการอาหารว่ างที่เหมาะสมเพื่อ รับ รองส าหรับ ผู้ บ ริห าร แขกผู้ มี เกีย รติ คณะครู
และบุคลากรภายในงาน
๒) ดูแลจัดอาหารว่างบริการสาหรับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากรภายในงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง
๘. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๘.๑ นางนพผกามาศ สายนุวงค์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวอาภา เขียวดี
กรรมการ
๘.๓ นางกาญจนา เหลืองทา
กรรมการ
๘.๔ นางสาวอรนุช เรือนคา
กรรมการ
๘.๕ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๘.๖ นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง
กรรมการ
๘.๗ นางสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๘.๘ นางสาวศิริลักษณ์ กุนะคา
กรรมการ
๘.๙ นางสาวชลธิชา มหาไม้
กรรมการ
๘.๑๐ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๑ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานและเลือกรายการอาหารเลี้ยงกลางวันเพื่อรับรองสาหรับ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ
คณะครูและบุคลากรภายในงาน
๒) ดูแล อานวยความสะดวก และบริการจัดอาหารกลางวัน-เครื่องดื่ม สาหรับผู้บริหาร แขกผู้มี
เกียรติ คณะครูและบุคลากรภายในงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๙.๑ นายถวิล ชัยยา
๙.๒ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๙.๓ นายนิพล ปลุกเสก
๙.๔ นายชัยพิชิต อุดคามี
๙.๕ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย
๙.๖ นายสมาน จันทร์ธง
๙.๗ นายบุญเลิศ มูลศรี
๙.๘ นางจันทร์วัน รัว่ รู้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕
๙.๙ นายผจญ ภิระแก้ว
กรรมการ
๙.๑๐ นายเกียรติศักดิ์ กันทะนะ
กรรมการ
๙.๑๑ นายนคร ภูเวียงจันทร์
กรรมการ
๙.๑๒ นายเจษฎา เหลืองทา
กรรมการ
๙.๑๓ พนักงานทาความสะอาด
กรรมการ
๙.๑๔ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๕ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ ตกแต่งเวที ติดป้ายหน้าเวที จัดโต๊ะ-เก้าอื้ และโต๊ะสาหรับวางของที่ระลึกภายใน
บริเวณงาน ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบความปลอดภัยและการจราจร ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายพินิจ ทังสุนันท์
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายเมธา ศรีประทีป
กรรมการ
๑๐.๓ นายสุทิศ มณีทอง
กรรมการ
๑๐.๔ นายชน ชัยพูน
กรรมการ
๑๐.๕ นายเจริญ กันทะวงศ์
กรรมการ
๑๐.๖ ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
กรรมการ
๑๐.๗ นางฉวรัตน์ คาธัญ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๘ นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบทีจ่ อดรถและหรือทาป้ายสัญลักษณ์ตามความ
เหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน
๒) อานวยความสะดวกในการเข้า-ออก จัดที่จอดรถและการจราจรภายในพื้นที่โรงเรียนสาหรับผู้
มาร่วมงาน
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายเอกดน อินต๊ะปัน
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
กรรมการ
๑๑.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานและจัดเตรียมเครื่องเสียง ดนตรีบรรเลงให้กับผู้บริหาร และแขกผู้เกียรติภายในงาน
๒) ประสานจัดเตรียมการแสดงชุดฟ้อนรา/นาฏลีลา ของนักเรียน จานวน ๑ ชุด
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จัดทา VTR และถ่ายภาพ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นายบรรจบ ชูมก
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
กรรมการ

๖
๑๒.๓ นายบัญชา บังคมเนตร
กรรมการ
๑๒.๔ งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฯ
กรรมการ
๑๒.๕ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสาน ดูแล และจัดเตรียมเครื่องเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอินทนิล
๒) ประสานขอข้อมูลของผู้อานวยการคนใหม่จากโรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
๓) จัดทา VTR แนะนาผู้อานวยการคนใหม่
๔) บันทึกภาพ/วิดีโอรอบๆ บรรยากาศภายในงาน
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวอาไพ สิทธิกาน
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
กรรมการ
๑๓.๕ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
กรรมการ
๑๓.๖ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
กรรมการ
๑๓.๗ นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
กรรมการ
๑๓.๘ นางสาวสุณิสา บุญผล
กรรมการ
๑๓.๙ นางสาวสุภาพร เป็งปิง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) เบิก – จ่ายเงิน ตามระเบียบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) จัดทาบัญชีรับ – จ่าย และสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
๓) จัดเตรียม/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น ให้กับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๔) ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ ให้กับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๔.๑ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางสาววาสินี ยองจา
กรรมการ
๑๔.๓ นายธราดล อุดหมอ
กรรมการ
๑๔.๔ นางสาวกัญจนา ม้าเมือง
กรรมการ
๑๔.๕ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดงานด้วยแบบสอบถามออนไลน์หรือตามความ
เหมาะสม
๒) ติดตาม และประเมินผลการจัดงานต้อนรับ
๓) สรุปรายงานผลให้ผู้บริหาร

๗
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ )
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๘
กาหนดการต้อนรับผู้อานวยการจรัส คาอ้าย
เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น.
ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
-----------------------------------เวลา ๐๙.๑๙ น.

การต้อนรับผู้อานวยการพร้อมคณะ
- ผู้อานวยการจรัส คาอ้าย พร้อมคณะเดินทางถึงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะ
ผูบ้ ริหาร ตัวแทนครู และกรรมการนักเรียน ตั้งแถวต้อนรับ จากนั้นผู้อานวยการฯ เข้า
กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
- ขบวนพาผู้อานวยการและคณะไปยังหอประชุมอินทนิล

เวลา ๐๙.๕๙ น.

พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการต้อนรับผู้อานวยการคนใหม่
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้
- อดีตผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดร.นิพนธ์ แสงเนตร มอบธงธีรกานท์
ให้กับผู้อานวยการจรัส คาอ้าย และกล่าวความรู้สึก
- ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลาพูน
กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้
- ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติมอบช่อดอกไม้บนเวที
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
กล่าวแสดงความยินดี ส่งตัว และมอบของที่ระลึก/ช่อดอกไม้
- ผู้อานวยการจรัส คาอ้าย ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กล่าวขอบคุณ
- การแสดงรานาฏศิลป์ไทยของนักเรียน ๑ ชุด
- ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
- เสร็จพิธี เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

**กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
**การแต่งกายผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งสวมเสื้อพื้นเมืองสีม่วง**

