
 
 
 
 

 ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  ๒๑๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันวิสำขบูชำ 
................................................................. 

     เนื่องด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ เ รี ยน  กิจกรรมเรียนรู้ วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ และได้ประกอบกิจกรรมวันส ำคัญ                     
ทำงพระพุทธศำสนำ   เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนได้ตระหนักในบทบำทของกำรปฏิบัติตนในฐำนะพุทธศำสนิกชนที่ดี 
พร้อมทั้งเป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้มีกำรจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๑-๖ ด ำเนินกำรกิจกรรม  ตักบำตร ฟังธรรม นั่งสมำธิ เนื่องในวันวิสำขบูชำ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภำคม  
๒๕๖๒  ตั้งแตเ่วลำ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ำเสำธง โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ 
และทำงรำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร       
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ (๑)  และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย    ประธำนกรรมกำร 

     ๑.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำร 
     1.๓ นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำร 
         ๑.๔ นำยเมธำ ศรีประทีป   กรรมกำร 
         ๑.๕ นำยคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมกำร 
     ๑.๖ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวกให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม   ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นำงสำวอ ำไพ   สิทธิกำน   ประธำนกรรมกำร 
     ๒.๒ นำยสุรัตน์   จี้ฟ ู    กรรมกำร 

    ๒.๓ นำงอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมกำร 
    ๒.๔ นำงสำวอ ำภำ   เขียวดี       กรรมกำร 

     ๒.๕ นำงสำวสุริยำพร   ญำณตำล  กรรมกำร 
              ๒.๖ นำงสำวพรสวรรค์ วรรณภิระ  กรรมกำร 

          ๒.๗ นำงสำวบุศรินทร์  ปลื้มใจ   กรรมกำร 
      ๒.๘ นำงสำวเจนจิรำ หล้ำแก้ว    กรรมกำร 
      ๒.๙ คณะกรรมกำรสภำนักเรียนทุกคน   กรรมกำร 
      ๒.๑๐นำยชำญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที ่ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสำขบูชำให้ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรพิธีกำรและนิมนต์พระสงฆ์      ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นำยสุรัตน์   จี้ฟ ู    ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒ นำงอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมกำร 
    ๓.๓ นำยชำญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่  ๑. ด ำเนินกำรทำงด้ำนศำสนำ ให้เป็นไปตำมขั้นตอน 

    ๒. นิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบศำสนพิธี 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดหำเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม   ประกอบด้วย 
          ๔.๑ นำงสำวอ ำภำ   เขียวดี   ประธำนกรรมกำร 
             ๔.๒ นำงสำวอ ำไพ   สิทธิกำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมถวำยส ำหรับพระสงฆ์ในวันที่  ๑๗  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 
 

  ๕. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒ นำยชัยพิชิต   พัฒนเวศน์   กรรมกำร 
     ๕.3 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ บันทึกภำพกำรจัดกิจกรรมวันมำฆบูชำตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

  ๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   ประธำนกรรมกำร 
     ๖.๒ นำงสำวอัจจิมำ ศิริสูตร   กรรมกำร 

            ๖.๓ นำงสำวอัมพร  นำมณี   กรรมกำร 
    ๖.๔ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  กรรมกำร 

            ๖.๕ นำงสำวอ ำภำ   เขียวดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
มีหน้ำที ่ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมแก่บุคลำกรและนักเรียนในโรงเรียนทรำบและ         

แจ้งให้นักเรียนน ำกรวยดอกไม้เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมกำรเวียนเทียน 
 

๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน   ประกอบด้วย 
     ๗.๑ นำยเมธำ   ศรีประทีป   ประธำนกรรมกำร 

      ๗.๒ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร 
    ๗.๓ นำยพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมกำร 
    7.4 นำยสุทน คุ้มเสม    กรรมกำร 
    7.5 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
    7.6 นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   กรรมกำร 
    7.7 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 
    7.8 ครูประจ ำชั้นและครูที่ปรึกษำทุกคน          กรรมกำร 

      ๗.๙ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  มีหน้ำที่  จัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งควบคุมดูแลนักเรียนให้ด ำเนินกิจกรรม      
ด้วยควำมเรียบร้อย 

              

  ๘. คณะกรรมกำรประเมินผล    ประกอบด้วย  
     ๘.๑ นำงสำวอ ำไพ   สิทธิกำน   ประธำนกรรมกำร 
     ๘.๒ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร 
     ๘.๓ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  มีหน้ำที่  ออกแบบประเมินผล ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม   สรุปผลและรำยงำน
ให้ผู้บริหำรทรำบ 
                                        

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 
ทำงรำชกำร   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๓  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 

 
(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 

 
 


