
                                        
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 
ท่ี ๔๕๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดเตรียมการต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
---------------------------------------------------------------  

ด้วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีก าหนดการต้อบรับ นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อ านวยการ
เช่ียวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ท่ีจะเดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน       
ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ท่ี ๖๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔           
ณ  หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เพื่ อ ให้การด าเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ               
ตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายอดุลย์เดช ฐานะ ประธานกรรมการ 
๒. นางชุรีพร นาเลาห์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนัช ฐากุลธเนศ รองประธานกรรมการ 
๔. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ กรรมการ 
๕. นายภูพัน รัตนจักร์ กรรมการ 
๖. นางอักษรศร ี ชาติศรี กรรมการ 
๗. นางลักษณ์มณี แสงสุพิน กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจและแก้ปัญหาพร้อมอ านวยความสะดวกเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
๑. นางลักษณ์มณี แสงสุพิน ประธานกรรมการ 
๒. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช รองประธานกรรมการ 
๓. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ กรรมการ 
๔. นายภูพัน                รัตนจักร์ กรรมการ 
๕. นางอักษรศร ี ชาติศรี กรรมการ 
๖. นางลักษณาวดี   ศรีสุข กรรมการ 
๗. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม กรรมการ 
๘. นางกฤษณา กานต์รังสรรค์ กรรมการ 
๙. นางวีรวรรณ จันทร์เทพ กรรมการ 
๑๐. นายเฉลิมชัย พนัธุรักษ ์ กรรมการ 
๑๑. นายวิทยา จอมทอง กรรมการ 
๑๒. นายศุภชัย กองเกิด กรรมการ 
๑๓. นางณัฏฐิญา   คุ้มตะบุตร กรรมการ 



 ๒ 
 
๑๔. นางสาววรรณภา อริยา กรรมการ 
๑๕. นายประสาท โนพันธุ ์ กรรมการ 
๑๖. นางสุกัลยา วิทย์ตะ กรรมการ 
๑๗. นางบังอร ใต้ชัยภูม ิ กรรมการ 
๑๘. นางสาวจิรภาพันธ์  ไชยรา กรรมการ 
๑๙. นายสุจินต์ หอมสิน กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร กรรมการ 
๒๑. นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง  กรรมการ 
๒๒. นางสาวนิยุบล จารย์โพธิ์  กรรมการ 
๒๓. นางสาวนันทนา แสนจ าลาห์  กรรมการ 
๒๔. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นายนิวัติ ต่อนี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการด าเนินงานจัดงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนคนใหม่ให้เกิดความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
    ๒. ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในการจัดงานอย่างเคร่งครัด 
    ๓. ก าหนดรูปแบบการจัดเตรียมงานและล าดับพิธีการให้เรียบร้อย 
    ๔. ก ากับ ติดตาม ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อย 

  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป  
๑. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช ประธานกรรมการ   
๒. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค รองประธานกรรมการ   
๓. นางพชรภรณ์ เสนาสิงห์ กรรมการ 
๔. นางชุลีพร จันทร์ไตรรัตน ์ กรรมการ 
๕. นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์ กรรมการ 
๖. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์ กรรมการ 
๗. นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด กรรมการ 
๘. นางนงนุช จันทรโสภณ กรรมการ 
๙. นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางจุฑามาศ จันประเทือง กรรมการ 
๑๑. นางสาวอภินุช นาเลาห์ กรรมการ 
๑๒. นายชินณพัฒน ์ บ้งงึ้ม กรรมการ 
๑๓. นางสาวอุ้มบุญ ธงภักดิ ์ กรรมการ 
๑๔. นายเกริกฤทธิ์ เอี่ยมปุ่น กรรมการ 
๑๕. นางสาวเพลินพิศ พระโคตร กรรมการ  
๑๖. นางสุกัลยา วิทย์ตะ กรรมการและเลขานุการ 



 ๓ 
 
๑๗. นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวนันทนา แสนจ าลาห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติท่ี
เชิญมาร่วมงานให้เกิดความเรียบร้อย 

๒. จัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานพรอ้มหนังสือตอบขอบคุณ 
 ๓. จัดท าก าหนดการ พร้อมออกแบบป้ายต้อนรับผู้อ านวยการคนใหม่ และเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 
 ๔. จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและมาลัยสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  
๑. นางบังอร ใต้ชัยภูมิ ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวบุษบากร   บงแก้ว รองประธานกรรมการ   
๓. นางสาวกฤติมา   กึกก้อง กรรมการ 
๔. นายอนันตสิทธิ์   พระแสงแก้ว กรรมการ  
๕. นางปริยากร นาคผิว กรรมการ 
๖. นางเกษราพร กางศรี กรรมการ 
๗. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนละมุล กรรมการ 
๘. นางสาวเฟื่องฟ้า กัณหาชัย กรรมการ  
๙. นางสาวกนกขวัญ จันทะไหล กรรมการ 
๑๐. นางสาวศศิวรรณ มืดหล้า กรรมการ 
๑๑. นางดวงรัตน์   ดียา กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางอัจฉริยา   พหลทัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนของท่ีระลึกแขกผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมงาน 
 ๒. จัดล าดับการมอบของท่ีระลึกให้เรียบร้อย 
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
1. นางสาวนิยุบล   จารย์โพธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุกัลยา   วิทย์ตะ รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฬาภรณ์   ภูสดสูง กรรมการ 
4. นางนิยรัตน์   แก้วกันยา กรรมการ 
5. นางสาวปุณณดา   จันสูง กรรมการ  
6. นางสาวจีราภรณ์   มิ่งขวัญ กรรมการ 
7. นางเชาวนาท   กราพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางอรทัย   พรมลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. ให้การบริการต้อนรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน ณ หอประชุม
โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน  

  2. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ใหเ้รียบร้อย 
  3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 ๔ 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร 

๑. นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ประธานกรรมการ 
๒. นางกุลวดี บงแก้ว รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญนิภา   ทองโคตร กรรมการ 
๕. นายปฏิพัฒน ์ สุดงาม กรรมการ 
๖. นางสาวอนงค์ บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการต้อนรับท่านผู้อ านวยการคนใหม่ให้ครู-บุคลากรและ
นักเรียนได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

   2. เป็นพิธีกรในการด าเนินพิธีการต้อนรับผู้อ านวยการคนใหม่ ตามก าหนดการ              
ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
     3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจุดคัดกรอง กำรจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
1. นายธนัช   ฐากุลเธนศ ประธานกรรมการ  
2. นายภูพัน    รัตนจักร์  รองประธานกรรมการ  
3. นางบุษกร   เทืองน้อย กรรมการ 
4. นางรัชนีวัลย์ พรมแสง กรรมการ 
5. นายทินกร  อนุพันธ์  กรรมการ 
6. นายภาคิไนย       กะสินรัมย์         กรรมการ 
7. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศ กรรมการ 
8. นายธีระพงษ์   ชัยบอน กรรมการ 
9. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่ม กรรมการ 
10. นางสาวอภิชญา สุพรรณนอก กรรมการ 
11. นางสาวอัฉราภรณ์ อ่อนละมุล กรรมการ 
12. พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
13. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว กรรมการและเลขานุการ  
14. นายสุจิน  นามสทอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. ต้ังจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนและหน้าหอประชุมโรงเรยีน 
2. จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้พร้อม 
๓. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ท่ีจอดรถยนต์และรักษาความปลอดภัย 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ 
๑. นางชุรีพร นาเลาห์ ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางพาสุข เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
๔. นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา กรรมการ 
๕. นางพชรภรณ์ เสนาสิงห์ กรรมการ 



 ๕ 
 
๖. นางสมถวิล หมื่นภักด ี กรรมการ 
๗. นางกัญญา เกื้อกูล กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์ หล้าหาร กรรมการ 
๙. นางสาวอาริศรา อรรคษร กรรมการ 
๑๐. นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ กรรมการ 
๑๑. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 
๑๒. นายปฏิญญา มุ่งหมาย กรรมการ 
๑๓. นางณัฐชฎา ชัชวาล กรรมการ 
๑๔. นางพิมกมล บัวละคร กรรมการ 
๑๕. นางสาวชนิดาภา   โสหา กรรมการ 
๑๖. นางสาวชมพู่   ค าเกี้ยง กรรมการ 
๑๗. นางอังคณาง สามหาดไทย กรรมการ 
๑๘. นางสาววราภรณ์ ชัยวิเชียร กรรมการ 
๑๙. นางสาวชัญญ์ญาณ์ เสนาดี กรรมการ 
๒๐. นางนงคราญ บุญอนันต์ กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสุดาพร พาระพัฒน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าเรื่องเสนอขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าด าเนินการ 
    ๒. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปเสนอโรงเรียน 
    ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ – (จัดท ำ VTR) 
๑. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุธนาพรรณ   ธนสีลังกูร รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกาศิษย์ แทบมะลัย กรรมการ 
๔. นายสวัสด์ิ จันทร์ไตรรัตน ์ กรรมการ 
๕. นายจักรี ปรินทอง กรรมการ  
๖. นายอรรถกร   เกษรแก้ว กรรมการ 
๗. นางสิริพร   ระวีกุล กรรมการ 
๘. นายมนตรี   กุลหนองแดง กรรมการ 
๙. นางพิมกมล   บัวละคร กรรมการ 
๑๐. นางสาวยลรดี   ศุภรพนิตกุล กรรมการ 
๑๑. นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม กรรมการ 
๑๒. นายภาสกร   แสงนิกุล กรรมการ 
๑๓. นายไพทูลย์   เพ็งแจ่ม กรรมการ 
๑๔. นายพิทักษ์ สิริเลิศธีรกุล กรรมการ 
๑๕. นางสาวนราภรณ์   หนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายวีระชน   แสงศรีเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าวีดีทัศน์ประวัติผู้อ านวยการโรงเรียนคนใหม่ พร้อมฉายภาพในวันงาน 
๒. จัดเตรียมติดต้ังเครื่องขยายเสียงบริเวณจัดงานให้เรียบร้อย 



 ๖ 
 
๓. บันทึกภาพนิ่งและภาพเล่ือนไหวตลอดกิจกรรม  
๔. เผยแพร่ภาพต่อสาธารณชนให้เกิดผลดี 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่   
1. นายสุจินต์  หอมสิน ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา หอมสิน รองประธานกรรมการ 
3. นายจักรี   ปรินทอง กรรมการ 
4. นายวิทยา   จอมทอง กรรมการ 
5. นายกนกพล   แก้ววิเศษ กรรมการ 
6. นางมณฑนา   นามวิจิตร กรรมการ 
7. นางจิราพร   ฉิมหลวง กรรมการ 
8. นายสุขสรรค์   มะระครอง กรรมการ 
9. นางปรีดา   ตวนชัยภูมิ กรรมการ 
10. นายเชาวลิต   จันทะบัณฑิต กรรมการ 
11. นกัการภารโรง-แม่บ้านโรงเรียน กรรมการ 
12. นางทิพวรรณ์   บุปผาพรหม กรรมการและเลขานุการ 
13. นายวสัญ   จันทร์พยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ติดต้ังเวทีจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนให้เรียบร้อยสวยงาม 
๒. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ ชุดโซฟา ตามแผนผังท่ีก าหนด 

    ๓. ติตต้ังป้ายไวนิลต้อนรับผู้อ านวยการคนใหม่และป้ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 
    ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
 
 
                          (นายอดุลย์เดช  ฐานะ) 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 


