
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๒๔๐ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  

………………………………………… 
      เนื่องด้วย งานกิจการนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจะได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ โลก                 
ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น.  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

        เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง 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  

มีหน้ำที่   อ านวยความสะดวก และประสานงานการด าเนินงานทุกฝ่ายเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
    เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
๒.๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์     กรรมการ 
๒.๔ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
๒.๕ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๒.๖ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.๗ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๘ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๒.๑๐ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 

  ๒.๑๑ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที ่ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประสานงานกับทุกฝ่าย และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
  ต่อผู้บริหารทราบ 

.............../๓. คณะกรรมการ 
 
 



๓.  คณะกรรมกำรเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
๓.๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์     กรรมการ 
๓.๔ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๓.๖ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๓.๗ นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการ 
๓.๘ นางสาวญาดา  มาอ้วน    กรรมการ 
๓.๙ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
๓.๑๐ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 

  ๓.๑๑  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
  ๓.๑๒  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๓.๑๓  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
  ๓.๑๔  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
  ๓.๑๕  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  ๓.๑๖  ต ารวจโรงเรียนฝ่ายจราจรทุกคน  กรรมการ 
  ๓.๑๗  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
 ๓. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. นัดหมายนักเรียนคณะสีเหลือง สภานักเรียน 
     และชมรมทูบี เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่จากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งไปจนถึงโรงเรียนบ้านโฮ่ง 
     วิทยาเลี้ยวกลับมาถึงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมให้ฝ่ายประเมินผลรับทราบเพ่ือสรุปรายงาน 

 ๔.  คณะกรรมกำรฝำ่ยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นางสาวอัมพร  นามณี     ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์ตามขบวนรณรงคว์ันงดสูบบุหรีโลกโดยรถยนต์ของโรงเรียนไปตามถนนจากโรงเรียน 
   ธีรกานท์บ้านโฮ่งถึงโรงเรียนบา้นโฮ่งวิทยาจึงเดินทางกลับมาที่โรงเรยีน 
 

 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำย เสียง และบันทึกภำพ    ประกอบด้วย   
 ๕.๑  นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
 ๕.๓  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที่   จัดเตรียมอุปกรณ์เสียงและติดตั้งรถประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมด้วยกล้อง 

 ดิจิตอล  วีดิทัศน์  และประสานกิจกรรมที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือโสตทัศนูปกรณ์ตลอด 
 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่  

 
.............../๖. คณะกรรมกำร 

 
 



  ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรณรงค์หน้ำเสำธง    ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางกาญจนา  เหลืองทา หัวหน้าเวรวันศุกร์ 
   ๖.๒  คณะกรรมการสภานักเรียน     
 มีหน้าที ่ ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ 
 

        ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล    ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ออกแบบประเมิน และด าเนินการประเมินผล สรุปรายงานผลแก่ฝ่ายบริหารทราบ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   

 
สั่ง  ณ  วันที่   ๒๗  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                   
 
 
                                      (นายจรัส  ค าอ้าย) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


