
 
 

 
   ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่    ๒๗๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมท ำบุญตักบำตรตำมโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

“เยำวชนไทยท ำดี ถวำยในหลวง”   
................................................................. 

     ตามท่ีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง”ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้โรงเรียนจะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรภายใต้โครงงาน
ดังกล่าว เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนำยน  ๒๕๖๒     
เวลำ ๐๗.๓๐ น. ณ  หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา    
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑)(๔) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบในปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 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   ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ตลอดจนประสานงานฝ่าย   
                       เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม   ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล   กรมการ 

๒.๓ นายสุรัตน์ จี้ฟู     กรรมการ 
๒.๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์     กรรมการ 
๒.๔ นายสุทน  คุ้มเสม     กรรมการ                                    

 ๒.๕ นางสาวอ าไพ สิทธิกาน        กรรมการ 
๒.๖ นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง     กรรมการ 
๒.๗ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่    กรรมการ 
๒.๘ นางกาญจนา เหลืองทา     กรรมการ 
๒.๙ นางพันนภา วลีด ารงค ์    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุพตัรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
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๒.๑๒  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ     
๒.๑๓  นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม   กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวอ าภา   เขียวดี    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรภายใต้โครงงานดังกล่าว  เดือนละ  ๑  ครั้ง ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ให้ไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและนิมนต์พระสงฆ์   ประกอบด้วย 
๓.๑ นายสุรัตน์  จี้ฟู     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอรพินธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
๓.๓ นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๓.๕ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. ด าเนินการทางด้านศาสนา ให้เป็นไปตามขั้นตอน 
    ๒. นิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบศาสนาพิธี 

 ๔. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายบรรจบ   ชูมก     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    กรรมการ 
 ๔.๓ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
 ๔.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเดือนละ  ๑  ครั้ง  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่  ๒       
            ของเดือนตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรมและน ารูปภาพประชาสัมพันธ์ทางเว็บของโรงเรียน 

 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง      ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 

        ๕.๓ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
๕.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 

        ๕.๕ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเดือนละ ๑ ครั้งแกค่ณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในโรงเรียนทราบ 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน   ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นักเรียนกลุ่มสีเหลือง 
 ๖.๑.๑ นางพันนภา  วลีด ารงค์    

  ๖.๑.๒ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    
                     ๖.๑.๓ นางล าดวน  ติดทะ    
 ๖.๑.๔ นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
  ๖.๑.๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ์            

๖.๑.๖ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
๖.๑.๗ นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๖.๑.๘ นางสาวญาดา  มาอ้วน     
๖.๑.๙ นางอุมาพร  แก้วปวน     
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๖.๑.๑๐ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง     
๖.๑.๑๑ นางสาวณัฐธิดา  แก้วทิพย์ 
๖.๑.๑๒ คณะกรรมการสภานักเรียน 
๖.๑.๑๓ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม  

๖.๒ นักเรียนกลุ่มสีชมพู 
 ๖.๒.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   

  ๖.๒.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    
๖.๒.๓ นางสาวอ าภา  เขียวดี     

  ๖.๒.๔ นายชัยพิชิต  อุดค ามี     
  ๖.๒.๕ นายสุทน  คุ้มเสม           

๖.๒.๖ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช    
๖.๒.๗ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย         
๖.๒.๘ นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
๖.๒.๙ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    
๖.๒.๑๐ นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖.๒.๑๑ นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ  
๖.๒.๑๒ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ    
๖.๒.๑๓ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี   
๖.๒.๑๔ คณะกรรมการสภานักเรียน    
๖.๒.๑๕ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม       

๖.๓ กลุ่มสีเขียว  
๖.๓.๑ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

  ๖.๓.๒ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม    
๖.๓.๓ นายบรรจบ  ชูมก      

  ๖.๓.๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    
  ๖.๓.๕ นางลาวลัย์  ขยันขาย         
  ๖.๓.๖ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์      

๖.๓.๗ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง          
๖.๓.๘ นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร       
๖.๓.๙ นายสรุัตน์  จี้ฟู    
๖.๓.๑๐ นายชัยวัฒน ์ บุญม ี     
๖.๓.๑๑ นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน    
๖.๓.๑๒ นางสาวรุ้งอรุณ ศาสนะสุพินธ์    
๖.๓.๑๓ คณะกรรมการสภานักเรียน 
๖.๓.๑๔ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม      

๖.๔  กลุ่มสีแดง  
 ๖.๔.๑ นายสุรัติ  จิตนารินทร์     

  ๖.๔.๒ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา      
๖.๔.๓ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย     

  ๖.๔.๔ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      
  ๖.๔.๕ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่      
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๖.๔.๖ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์     
๖.๔.๗ นางสาวอัมพร  นามณี      
๖.๔.๘ นางสาวชลิดา  โอดบาง      
๖.๔.๙ นางกาญจนา  เหลืองทา      
๖.๔.๑๐ นางสาวอัญชุลีพร เชื้อป้อม       
๖.๔.๑๑ นางสาวบุศรินทร์  ปลื้มใจ   
๖.๔.๑๒ นางสาวกฤษณา  สุภามงคล 
๖.๔.๑๓ นางสาวศิริรัตน์  จุมปูวงค์ 
๖.๔.๑๔ นางสาวสุภาวนี  กลิ่นหอม 
๖.๔.๑๕ คณะกรรมการสภานักเรียน    
๖.๔.๑๖ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม    

๖.๕  สีน้ ำเงิน 
 ๖.๕.๑ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   
๖.๕.๒ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม     

  ๖.๕.๓ นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์     
๖.๕.๔ นางพิชยา  ชูมก      
๖.๕.๕ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ     
๖.๕.๖ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล        
๖.๕.๗ นางฉวรัตน์  ค าธัญ     
๖.๕.๘ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน     
๖.๔.๙ นางอรพินธ์  กันทะรัน         
๖.๕.๑๐ นายนิพล  ปลุกเสก          
๖.๕.๑๑ นางสาวอรนุช  เรือนค า     
๖.๕.๑๒ นางสาวเจนจิรา  หล้าแก้ว     
๖.๕.๑๓ นางสาววิจิตรา  วงคแ์ปง     
๖.๕.๑๔ นางสาวศิรินาท ประเสริฐ     
๖.๕.๑๕ นายจิณณพัต  นิตยา 
๖.๕.๑๖ นางสาวณัฐพัชร์  เลศิสุพรรณ 
๖.๕.๑๗ คณะกรรมการสภานักเรียน  
๖.๕.๑๘ นักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม     

มีหน้ำที ่  จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งควบคุมดูแลนักเรียน  ให้ด าเนินกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย 
๗. อำคำรกรรมกำรจัดสถำนที่ 

๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายสุรัตน์  จี้ฟู     กรรมการ 

๗.๓ นายธนวัฒน ์ สิทธิตัน    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
๗.๕ นายบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมการ 

 ๗.๖ นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ 
๗.๘ นางจันทร์วัน  รั่วรู้     กรรมการ 
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๗.๙ พนักงานท าความสะอาดทุกคน   กรรมการ 
๗.๑๐ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการและเลขานุการ   

   มีหน้ำที ่จัดสถานที่ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา ยืมบาตร พัด อาสนะ อุปกรณ์ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๘.คณะกรรมกำรเตรียมอำหำรและจตุปัจจัย 
 ๘.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
 ๘.๓ นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    กรรมการ 
 ๘.๖ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ เตรียมอาหาร จตุปัจจัย กรวยดอกไม้ และอุปกรณ์ส าหรับกรวยน้ า กิจกรรมท าบุญตักบาตรเดือนละ      

๑  ครั้ง  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่  ๒  ของเดือนตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย  

 ๙.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์     ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 

๙.๓ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อป้อม    กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวกฤษณา  สุภามงคล    กรรมการ 

๙.๕ นายชัยวัฒน ์ บุญม ี     กรรมการ 
๙.๖ นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน    กรรมการ 
๙.๗ นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ    กรรมการ 
๙.๘ นางสาวเจนจิรา  หล้าแก้ว    กรรมการ 
๙.๙ นางสาวบุศรินทร์  ปลื้มใจ    กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ ออกแบบประเมินผล /ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม /สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
                                        

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย       
ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายจรัส  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  


