
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง   
ที่ 211/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำบุญ “วันสถำปนำ 57 ปี ธีรกำนท์”  
………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จะจัดงานท าบุญ “วันสถาปนา 57 ปี   
ธีรกานท์” โดยจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและบวงสรวงเจ้าพ่อเนื้อหิน เพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครู 
บุคลากรและนักเรียนทุกคน ในวันศุกร์ที่ที่ ๑7 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ศำลเจ้ำพ่อเนื้อหิน เวลำ 08.09 น. 
เป็นต้นไป 
                  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗(1) และมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากร รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

 มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินงาน  ของคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ตลอดแก้ไขปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้น ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 
       ๒.๑ นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
        ๒.๒ นายถวิล  ชัยยา รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓ นายเมธา  ศรีประทีป รองประธานกรรมการ 
 2.6 นายสุรัตน์ จี้ฟู กรรมการ 
 ๒.7 นายบรรจบ  ชูมก  กรรมการ 
  2.8 นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์ กรรมการ  
 ๒.9 นางสาวชลิดา  โอดบาง กรรมการ 
 ๒.10 นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล กรรมการ 
 ๒.10 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมการ 
 ๒.๑1 นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  วางแผนการด าเนินงาน  ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดเตรียมงานท าบุญเนื่องในวันสถาปนา
โรงเรียน  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 



-2- 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนพิธีและพิธีพรำหมณ์    ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน                     ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางสาวอ าภา  เขียวดี                     กรรมการ 
      ๓.๓  นางอรพินธ์   กันทะรัน                     กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 
      ๓.๕  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
  3.6  นายสุรัตน์  จี้ฟู                             กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที ่ นิมนต์พระสงฆ์ในการท าบุญตักบาตร เชิญมรรคทายก ด าเนินการในการตักบาตร จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีท าบุญ จัดเตรียมขั้นตอนพิธีการทางศาสนา ด าเนินงานตามพิธีทางศาสนา และ
ประสานการประกอบพิธีทางพราหมณ์ ประสานงานกับคณะพราหมณ์ และคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล             ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ กรรมการ 
 ๔.๓  นายชัยพิชิต   อุดค ามี กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย             กรรมการ  
 ๔.๕  นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมการ  
 ๔.๖  นักการภารโรงทุกคน                         กรรมการ 
 ๔.๗  แม่บ้านทุกคน กรรมการ 
 ๔.๘  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน                กรรมการ 
 ๔.9  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน กรรมการ 
 ๔.๑0 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่                 กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่  จัดเตรียม สถานที่ท าบุญตักบาตร และจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี จัดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับ
คณะครูและแขก จัดสถานที่ส าหรับนักเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับสถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ให้สะอาด
เรียบร้อยสวยงาม ประสานงานกับฝ่ายพิธีพราหมณ ์ และด าเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จพิธี   

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน     ประกอบด้วย 
      ๕.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ                           ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล              กรรมการ 
      ๕.๓  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวสุณิสา  บุญผล กรรมการ  
 5.5  นางสาวสภุาภรณ์  ชมภแูก้ว                กรรมการ 
          ๕.6  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง                  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที ่  รับเงินท าบุญ รวบรวมเงิน และจัดท าบัญชีการเบิกจ่ายการด าเนินการในการท าบุญ รายงานการ
ใช้จ่าย เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน   



 -3- 

    ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
       ๖.๑  นายบรรจบ   ชูมก                           ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  นายนิพล  ปลุกเสก กรรมการ 
 ๖.๓  นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม กรรมการ 
 ๖.๔  นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 
   6.๕  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ กรรมการและเลขานุการ      

       มีหน้ำที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในพิธีการ  บันทึกภาพ  ถ่ายวีดีโอ และ
การด าเนินงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับ แสง เสียง ตลอดงาน 

    ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ   ประกอบด้วย 
       ๗.๑  นายถวิล  ชัยยา ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางจันทร์เพ็ญ    ยอดยา                   กรรมการ 
         ๗.๓  นางสาวอ าภา  เขียวด ี กรรมการ 
         ๗.๔  นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ กรรมการ 
         ๗.๕  นางลาวัลย ์ ขยันขาย กรรมการ  
  7.6  นางอุมาพร  แก้วปวน กรรมการ 
         ๗.7  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล                     กรรมการ  
         ๗.8  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา กรรมการ 
  7.9  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
          ๗.10  นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม กรรมการ  
         ๗.11 นางสาววรัญญา  เป็งปงิ กรรมการ 
         ๗.๑2 Mrs.Alma Grace T.Bateg กรรมการ 
 7.13 Mr.Von Paul Mulat กรรมการ 
 7.14 Mr.Philip Dave C.cajes กรรมการ 
 7.15 คณะกรรมการสภานักเรียน                     กรรมการ  
 ๗.๑6 นางพิชยา  ชูมก                           กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที ่  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน   

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  ประกอบด้วย 
         ๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์                      ประธานกรรมการ  
         ๘.๒  นางเสาวนีย์  แสงหงส์                         กรรมการ 
         ๘.๓  นางสาวญาดา  มาอ้วน กรรมการ 
    ๘.๔  นางสาวอรนุช    เรือนค า                   กรรมการ 
            ๘.๕  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
        8.6  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม   กรรมการ 
            ๘.7  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ 
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            ๘.8  นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
            ๘.9  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
     ๘.10  นางสาวสภุาภรณ์  โปธาว ี  กรรมการ 
      8.๑1  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
            ๘.12 นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมการ 
     8.13 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว   กรรมการ 
     8.14 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว   กรรมการ 
     8.15 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
     8.16 นางจันทร์วัน  รั่วรู ้   กรรมการ 
     8.17 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน   กรรมการ 
     8.18  นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล                 กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอาหารว่าง น้ าดื่ม ส าหรับครูและบุคลากรและแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน จัดเตรียม
อาหารใส่ปิ่นโตถวายพระ และด าเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จการด าเนินงาน 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
          9.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง                   ประธานกรรมการ 
          9.๒  นายสุรัติ   จิตนารินทร์                     กรรมการ 
          9.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ 
            9.๔  นางสาวอัมพร  นามณี     กรรมการ 
    9.5   นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที ่  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมข้อมูลในการล าดับขั้นตอนพิธีการ ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมให้คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ทราบอย่างทั่วถึง 

๑0. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบด้วย 
       ๑0.๑  นายเมธา  ศรีประทีป                         ประธานกรรมการ 
        ๑0.๒   นายพินิจ  ทังสุนันท์                          กรรมการ 
        ๑0.๓   นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมการ 
        ๑0.๔   นายสุทน  คุ้มเสม กรรมการ 
        ๑0.๕   นางศรีเริญ  มีพิมพ์ กรรมการ 
  10.6   นางกาญจนา เหลืองทา กรรมการ 
        ๑0.7   นางพันนภา  วลีด ารงค์ กรรมการ 
        ๑0.8   ครูที่ปรึกษาทุกคน           กรรมการ 
        ๑0.9   นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง                     กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่ จัดเตรียม ควบคุม ดูแล นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้อยู่ในระเบียบ และระหว่างการ
ประกอบพิธี จัดนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีและนั่งประจ าที่ให้เรียบร้อย ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการทราบเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
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๑3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
         ๑3.๑ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล ประธานกรรมการ 
          ๑3.๒ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย กรรมการ 
          ๑3.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  13.4 นางอุมาพร  แก้วปวน                   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที ่ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและ
ให้ส าเร็จลุล่วง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
                                 สัง่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 
                      
 
                                                                     
 
                                                                 (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


