
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่   ๑๓๙ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมโครงกำร “ต้นกล้ำประชำธิปไตย” 

…………………………………………………… 
  

เ น่ืองด้วย  คณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิมได้หมดวาระลงและทางโรงเรียนได้ท าการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น โดยจะได้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องเรียนรู้
กิจกรรมและวิธีการท างานจากคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม จึงได้จัดอบรมโครงการ “ต้นกล้าประชาธิปไตย” 
ขึ้น ในวันศุกรท์ี่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ 
มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗            
จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 
  ๑.๓  นายถวิล  ชัยยา             กรรมการ   

๑.๔  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
  ๑.๕  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่สนับสนุน  ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  
ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมโครงกำร “ต้นกล้ำประชำธิปไตย” ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นายเมธา  ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมการ   
๒.๓  นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ    
๒.๔  นายสุรัตน์  จ้ีฟู   กรรมการ 
๒.๕  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  กรรมการ 
๒.๖  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๒.๗  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 
๒.๘  นางศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมการ 
๒.๙  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
๒.๑๐  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 
๒.๑๑  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการ 
 
 



๒ 
 

๒.๑๒  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวอ าภา  เขียวดี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑. ประชุมและวางแผนการด าเนินงานอบรมโครงการ  
        ๒. จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
        ๓. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
        ๔. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 

 

 ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน    ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  ประธานกรรมการ    

๓.๒  นายสุรัตน์  จ้ีฟู   กรรมการ  
๓.๓  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
๓.๔  นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  กรรมการ 
๓.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๓.๖  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑.  จัดท ารายช่ือนักเรียนที่เข้ารับการอบรมและรับลงทะเบียนนักเรียนตามวัน-เวลาที่ก าหนด   
 ๒.  สรุปและรายงานให้แก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
  

๔. คณะกรรมฝ่ำยนันทนำกำร ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 

๔.๓  นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  กรรมการ 
๔.๔  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
๔.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ  
๔.๖  นางสาวอ าภา  เขียวดี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. เตรียมกิจกรรมนันทนาการตลอดระยะเวลาการอบรม 
 ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลา ดังกล่าวให้เรียบร้อย 
 ๓. สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการ 
๕.๓  นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
๕.๔  นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
๕.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๕.๖  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมให้เรียบร้อยและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม 
  ๒. ประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



๓ 
 

๖. คณะกรรกำรฝ่ำยอำหำรและอำหำรว่ำง ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 

๖.๓ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
 ๖.๔ นางเสาวนีย์  แสงหงส์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารและอาหารว่างให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
  ๒. ดูแลเรื่องอาหารและอาหารว่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๗. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๗.๑  นายบรรจบ  ชูมก   ประธานกรรมการ 

  ๗.๒  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมการ    
มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เสียง และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมด้วยกล้องดิจิตอล  วีดิทัศน์  และประสาน 
 กิจกรรมที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร และ ประเมินผล ประกอบด้วย 
๘.๑  นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
๘.๒  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๘.๓  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  จัดพิมพ์เกียรติบัตรก าหนดวันเวลาในการมอบ   
               และสรุปผลการด าเนินงาน 
 ๒. จัดท าแบบประเมิน  และด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการจัด 
              กิจกรรมแก่ผู้บริหารทราบ 

 
  ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังน้ี  ด าเนินการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ส าเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
                  ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๑   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                   (นายจรัส  ค าอ้าย) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


