
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่๑๖๓ /๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรดน้ ำด ำหัวครู ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

………………………………………… 
      เนื่องด้วยทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้มีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยที่สืบ
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูและได้มีส่วนในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทยสืบต่อกันไป   ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดพิธีรดน้้าด้าหัวครู  ในวันศุกร์ที ่๑๒ เมษำยน  ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ อำคำรร่มตะแบก โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
  เพ่ือให้การด้าเนินงานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและทางราชการ  จึงอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ           
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๙  อาศัยอ้านาจตามมาตรา  ๒๗(๑)  และมาตรา  ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑.๑  นายจรัส  ค้าอ้าย    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ     กรรมการ 
๑.๓  นายถวิล  ชัยยา     กรรมการ 
๑.๔  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๑.๕  นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  วางแผนให้ค้าปรึกษา และประสานการด้าเนินงาน ให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 

๒.๑ นายเมธา    ศรีประทีป     ประธานกรรมการ   
๒.๒ นายปราโมทย์    ศรีสุวรรณนพกุล    กรรมการ 
๒.๓ นายสุรัตน์   จี้ฟ ู    กรรมการ  
๒.๔ นายพินิจ   ทังสุนันท์    กรรมการ 
๒.๕ นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ    กรรมการ 
๒.๖ นายบรรจบ   ชูมก    กรรมการ 
๒.๗ นางนพผกามาศ   สายนุวงค์   กรรมการ 
๒.๘ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอ้าภา   เขียวด ี    กรรมการ 
๒.๑๐ นายสุทน   คุ้มเสม    กรรมการ 
๒.๑๑ นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๑๒ นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.๑๓ นางพันนภา   วลีด้ารงค์    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวชลิดา   โอดบาง   กรรมการ 



๒ 

 

๒.๑๕ นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
๒.๑6 นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
๒.๑7 นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
๒.18 นางสาวอ้าไพ    สิทธิกาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่   ๑.  ด้าเนินการประสานงานต่างๆ  ในการด้าเนินงานรดน้้าด้าหัวครู 
  ๒.  ก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินงาน ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วย  

 ความเรียบร้อย 
 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีกร และประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวชลิดา   โอดบาง    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสุรัติ  จิตนารินทร ์    กรรมการ 
๓.๓ นางสาวอัมพร   นามณี    กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร                กรรมการและเลขานุการ 
๓.๖ นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑. จัดท้าก้าหนดการในการจัดงานอย่างเหมาะสม 
  ๒. ประชาสัมพันธ์  แจ้งข่าวอย่างท่ัวถึง  
  ๓. ด้าเนินงานตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
     ๔.๑ นายบรรจบ   ชูมก    ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ นายบัญชา   บังคมเนตร    กรรมการ 
     ๔.๓ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
     ๔.๔ นายชัยพิชิต   พัฒนเวศน์     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง/ แสงในงาน 

๒. ถ่ายภาพ/จัดเก็บภาพ 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่    ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 

       ๕.๓ นายกฤษฎิ์ชาญ   รุน่บาง    กรรมการ 
       ๕.๔ นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม   กรรมการ 
       ๕.๕ นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการ 
       ๕.๖ นายชัยพิชิต   อุดค้ามี    กรรมการ 
       ๕.๗ นายบัญชา   บังคมเนตร    กรรมการ 
       ๕.๘ นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย   กรรมการ 

      ๕.๙ นักการภารโรง  ลูกจ้างชั่วคราวและแม่บ้าน กรรมการ 
      ๕.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
      ๕.๑๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดสถานที่  โต๊ะ  เก้าอ้ีส้าหรับท้าพิธีรดน้้าด้าหัว  จัดเวที  ตกแต่งบริเวณงานรดน้้าด้าหัว 
            ให้สวยงาม  
 

 



๓ 

 

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ    ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา    กรรมการ 
      ๖.๓ นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
      ๖.๔ นางอุมาพร   แก้วปวน    กรรมการ 
      ๖.๕ นางลาวัลย์   ขยันขาย    กรรมการ 
      ๖.๖ นางสาววรัญญา   เป็งเปิง    กรรมการ 
      ๖.๗ นางสาวสุภาพร   เปง็ปิง    กรรมการ 
      ๖.๘ นางหรรษกานต์   ดวงแก้ว   กรรมการ 
      ๖.๙ นางสาววชัรินทร์   แก้วมูล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานรดน้้าด้าหัว   
 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร   ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นางนพผกามาศ   สายนุวงค์   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นางฉวรัตน์   ค้าธัญ    กรรมการ 
      ๗.๓ นางเสาวนีย์   แสงหงษ์    กรรมการ 
      ๗.๔ นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
      ๗.๕ นางสาวญาดา   มาอ้วน    กรรมการ 
      ๗.๖ นางสาวอรนุช   เรือนค้า    กรรมการ 
      ๗.๗ นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย   กรรมการ 
      ๗.๘ นางสาวจีราพรรณ   เป็งเมืองลอง   กรรมการ 
      ๗.๙ นางสาวสุภาภรณ์   โปธาว ี   กรรมการ 
      ๗.๑๐ นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว   กรรมการ 
      ๗.๑๑ นางหรรษกานต์   ดวงแก้ว   กรรมการ 
      ๗.๑๒ นางสาวอ้าไพพรรณ   วรรณภิระ   กรรมการ 
      ๗.๑๓ นางจันทร์วัน   รัว่รู้    กรรมการ 
      ๗.๑๔ นางล้าดวน   ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   จัดหาอาหาร น้้าดื่มเพ่ือเลี้ยงแขกและนักเรียนที่มาร่วมงาน  
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดแสดงดนตรีพื้นเมือง   ประกอบด้วย 
      ๘.๑ นายเอกดน   อินต๊ะปัน    ประธานกรรมการ 
      ๘.๒ นายธนวัฒน ์ สิทธิตนั    กรรมการ 
      ๘.๓ นักเรียนชุมนุมดนตรี    กรรมการ 
      ๘.๔ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   จัดหาเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองและนักเรียนชุมนุมดนตรีพื้นเมือง  เพ่ือบรรเลงเพลงในงานรดน้้าด้าหัว 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนรดน้ ำด ำหัวและจัดหำของท่ีระลึก   ประกอบด้วย 
     ๙.๑ นางสาวอ้าภา   เขียวดี    ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ นางพิชยา   ชูมก    กรรมการ 
     ๙.๓ นางสาวนัยนา   หมื่นจ้าปา   กรรมการ 
      ๙.๔ นางสาววชัรินทร์   แก้วมูล   กรรมการ 
      ๙.๕ นางสาวญาดา   มาอ้วน    กรรมการ 



๔ 

 

      ๙.๖ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   กรรมการ 
      ๙.๗ นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
      ๙.๘ นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ    กรรมการ 
      ๙.๙ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
      ๙.๑๐นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที ่  ๑.  จัดหาสิ่งของส้าหรับพิธีรดน้้าด้าหัวคณะครู     
                      ๒.  จัดขบวนแห่น้้าขมิ้นส้มป่อย 
 ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยธุรกำร   ประกอบด้วย 
          ๑๐.๑ นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
        ๑๐.๒ นางพิชยา   ชูมก    กรรมการ 
        ๑๐.๓ นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ   กรรมการ 
        ๑๐.๔ นางนพผกามาศ   สายนุวงค์   กรรมการ 
        ๑๐.๕ นางสาวอ้าภา   เขียวดี   กรรมการ 
        ๑๐.๖ นางสาววัชรินทร ์  แก้วมูล   กรรมการ 
        ๑๐.๗ นางสภุาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
        ๑๐.๘ นางสาวนัยนา  หมื่นจ้าปา   กรรมการ 
         10.9 นางพันภา  วลีด้ารง    กรรมการ 
         10.10 นางสาวอ้าไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 
        ๑๐.11 นางสาวชลิดา   โอดบาง   กรรมการ 
        ๑๐.๑2 นางหรรษกานต์   ดวงแก้ว    กรรมการ 
         10.13 นายสุทน   คุ้มเสม    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ๑.  จัดท้าหนังสือเชิญอดีตผู้บริหารโรงเรียนและครูอาวุโสร่วมงานรดน้้าด้าหัว 
    ๒.  ประสานและจัดส่งหนังสือเรียนเชิญผู้มาร่วมงาน                                

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
       ๑๑.๑ นางศรีเริญ   มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
       ๑๑.๒ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
       ๑๑.๓ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ๑.  ออกแบบประเมินผลการด้าเนินงานรดน้้าด้าหัว 
    ๒.  แจกแบบประเมินให้ผู้มาร่วมงานประเมินผลการจัดกิจกรรม 
    ๓.  รายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค้าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายจรัส    ค้าอ้าย) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 



๕ 

 

ก ำหนดกำร 
งำน “ธีรกำนท์สำนฮีตฮอย  น้ ำขมิ้นส้มป่อยด ำหัวคุณครู” 

วันศุกร์ที่  ๑๒  เมษำยน  ๒๕๖๒ 
ณ  ชั้นล่ำงอำคำรร่มตะแบก  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 
 
 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนพร้อมกัน ณ ชั้นล่างอาคารร่มตะแบก   

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พิธีรดน้้าด้าหัว 
    -  คุณรัญจวน   วรรณภิระ  ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
       กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน 
    -  ผอ.จรัส   ค้าอ้าย  ผู้อ้านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   

   กล่าวแสดงความรู้สึก 
-  อดีตผู้อ้านวยการ วิโรจน์   นามบุรี  ตัวแทนครูอาวุโส  อวยพรเนื่องใน 
   ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
-  ผอ.จรัส   ค้าอ้าย  น้าศิษย์เก่ามอบของขวัญด้าหัวแด่ครูอาวุโส  และเริ่ม 
   การด้าหัวด้วยน้้าขมิ้นส้มป่อย 

 
 หมำยเหตุ 
    -  มีบริการอาหารกลางวัน  น้้าดื่ม  เวลาประมาณ  ๑๑.๐๐ น. 
 


