
  
   ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๒๘๐ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงำน)                     

................................................................. 
     ตามที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนั้น ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการนี้โรงเรียนจะได้ด าเนินการจัดการอบรม ในวันที่  ๑๘ – ๑๙ มิถุนำยน  ๒๕๖๒           
ณ หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 
  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  วุฒิพิพัฒน์กุล    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   นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 

๒.๓   นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล   กรรมการ 
๒.๔   นายสุรัตน์  จี้ฟ ู     กรรมการ                                    

 ๒.๕   นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการ 
๒.๖   นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
๒.๗   นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 

 ๒.๘   นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์    กรรมการ 
 ๒.๙   นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการ 

๒.๑๐ นางศรีเริญ  มีพิมพ์     กรรมการ 
๒.๑๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอ าภา  เขียวด ี    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๔ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ( ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน)  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



๒ 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิทยำกร   ประกอบด้วย 
๓.๑  นายสุรัตน์  จี้ฟู     ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางอรพินธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
๓.๓  นางสาวอ าภา  เขียวดี     กรรมการ 
๓.๔  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการ 
๓.๕  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๓.๖  นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ   
๓.๗  นางสาวอัญชุลีพร เชื้อป้อม    กรรมการ 
๓.๘  นางสาวบุศรินทร์  ปลื้มใจ    กรรมการ 
๓.๙  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวเจนจิรา  หล้าแก้ว    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่  ด าเนินการติดต่อ ประสานงานวิทยากร ด าเนินการจัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม    ( ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน) และลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 

 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   ประกอบด้วย 
๔.๑  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 

 ๔.๒  นายสุรัตน์  จี้ฟู     กรรมการ 
๔.๓  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน    กรรมการ 
๔.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
๔.๕  นายบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมการ 

 ๔.๖  นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ 
๔.๗  นางจันทร์วัน  รัว่รู ้     กรรมการ 
๔.๘  พนักงานท าความสะอาดทุกคน   กรรมการ 
๔.๙  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ๑. จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 
  ๒. ตกแต่งสถานที่หอประชุมอินทนิลให้สวยงาม   

     ๓. ดูแลและท าความสะอาดอบรม และบ้านพักวิทยากร 
   ๔. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
 

 ๕. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายบรรจบ   ชูมก     ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการ 
 ๕.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
 ๕.๔  นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมจัดการอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียนตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 

๖.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 



๓ 

 

๖.๔  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
        ๖.๕  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที ่ เป็นพิธีกร ล าดับพิธีการ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดการอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ

โรงเรียนตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรมให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทราบ 
 

 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน   ประกอบด้วย 
๗.๑  นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางพันนภา  วลีด ารงค์      กรรมการ 
๗.๓  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    กรรมการ 
๗.๔  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์    กรรมการ 
๗.๕  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
๗.๖  นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม    กรรมการ 
๗.๗  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    กรรมการ 
๗.๘  นายสุรัติ  จิตนารินทร์    กรรมการ 
๗.๙   นางศรีเริญ  มีพิมพ์     กรรมการ 

  ๗.๑๐ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
  ๗.๑๑ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ 
  ๗.๑๒ นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ  
  ๗.๑๓ นายธนวัฒน์   สิทธิตัน    กรรมการ 
  ๗.๑๔  นางสาวอ าภา  เขียวด ี    กรรมการ 
  ๗.๑๕  นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
  ๗.๑๖  นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
  ๗.๑๗  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการ 
  ๗.๑๘  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
  ๗.๑๙  นางสาวสภุาพร  เป็งปิง    กรรมการ   

๗.๒๐  นางพิชยา   ชูมก     กรรมการ  
๗.๒๑  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ     กรรมการ 

  ๗.๒๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ์         กรรมการ  
  ๗.๒๓ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
  ๗.๒๔  นายสุทน  คุ้มเสม          กรรมการ 
  ๗.๒๕  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการ 
  ๗.๒๖  นางลาวัลย ์ ขยันขาย     กรรมการ 
     ๗.๒๗  นางสาวสุณิสา  บุญผล    กรรมการ 
  ๗.๒๘  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการ 
  ๗.๒๙  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ 
  ๗.๓๐  นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล        กรรมการ 
  ๗.๓๑  นางฉวรัตน์  ค าธัญ    กรรมการ 
  ๗.๓๒  นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
  ๗.๓๓  นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย        กรรมการ 
  ๗.๓๔  นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 



๔ 

 

  ๗.๓๕  นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์    กรรมการ 
  ๗.๓๖  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
  ๗.๓๗  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
  ๗.๓๘  นางสาวญาดา  มาอ้วน    กรรมการ 
  ๗.๓๙  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว         กรรมการ 
  ๗.๔๐  นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร      กรรมการ 
  ๗.๔๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
  ๗.๔๒  นางอรพินธ์  กันทะรัน         กรรมการ 
  ๗.๔๓  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ 
  ๗.๔๔  นางอุมาพร  แก้วปวน    กรรมการ 
  ๗.๔๕  นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
  ๗.๔๖  นายสุรัตน์  จี้ฟู     กรรมการ 
  ๗.๔๗  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
  ๗.๔๘  นายนิพล  ปลุกเสก         กรรมการ 
  ๗.๕๙  นางสาวอรนุช  เรือนค า    กรรมการ 

๗.๕๐  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๗.๕๑  นางสาวณัฐธิดา  แก้วทิพย์    กรรมการ 
๗.๕๒  นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ 
๗.๕๓  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ    กรรมการ 

  ๗.๕๔  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวาร ี   กรรมการ 
๗.๕๕  นายชัยวฒัน์  บุญม ี    กรรมการ 
๗.๕๖  นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน    กรรมการ 

  ๗.๕๗  นางสาวรุ้งอรุณ ศาสนะสุพินธ์   กรรมการ 
๗.๕๘  นางสาวอัญชุลีพร เชื้อป้อม    กรรมการ 
๗.๕๙  นางสาวบุศรินทร์  ปลืม้ใจ    กรรมการ 
๗.๖๐  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล   กรรมการ 
๗.๖๑  นางสาวศิริรัตน์  จุมปวูงค์    กรรมการ 
๗.๖๒  นางสาวสภุาวนี  กลิ่นหอม    กรรมการ 
๗.๖๓  นางสาวเจนจิรา  หล้าแก้ว    กรรมการ 
๗.๖๔  นางสาววิจิตรา  วงค์แปง    กรรมการ 
๗.๖๕  นางสาวศิรินาท ประเสริฐ    กรรมการ 
๗.๖๖  นายจิณณพัต  นิตยา    กรรมการ 
๗.๖๗  นางสาวณัฐพัชร์  เลิศสุพรรณ   กรรมการ 

      ๗.๖๘  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ควบคุมดูแลนักเรียน ในช่วงที่ว่างจากการจัดการเรียนการสอน จนเสร็จสิ้นกิจกรรม และต่อยอด

การจัดกิจกรรม ในห้องเรียนที่รับผิดชอบตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 



๕ 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร ส ำหรับนักเรียนและวิทยำกร ประกอบด้วย 
๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์    ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
๘.๓  นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 
๘.๔  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ 
๘.๕  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
๘.๖  นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์    กรรมการ 
๘.๗  นางอุมาพร  แก้วปวน    กรรมการ 
๘.๘  นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 

 ๘.๙  นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย    กรรมการ 
๘.๑๐ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที ่ ติดต่อประสานงานและดูแลด้านอาหาร ส าหรับนักเรียนและวิทยากรตลอดเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร    
        ๑๐.๑  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    ประธานกรรมการ 
       ๑๐.๒  นางสาวอรนุช  เรือนค า    กรรมการ 

๑๐.๓  นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ 
        ๑๐.๔  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวาร ี   กรรมการ 

๑๐.๕  นางสาวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม   กรรมการ 
๑๐.๖  นางสาวบุศรินทร์  ปลืม้ใจ    กรรมการ 
๑๐.๗  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล   กรรมการ  

  ๑๐.๘  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ตรวจทานรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง และจัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม  
 

    ๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน   ประกอบด้วย 
   ๑๑.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
   ๑๑.๒  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 

 ๑๑.๓  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 
   ๑๑.๔  นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว   กรรมการ 
   ๑๑.๕  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  วางแผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน รับ - จ่าย เงินในการกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

 ๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย  
 ๑๒.๑  นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นางสาวพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม   กรรมการ 

๑๒.๓  นางสาวสุณิสา  บุญผล    กรรมการ 
๑๒.๔  นางสาวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม   กรรมการ 

 ๑๒.๕  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล   กรรมการ 
๑๒.๖  นายชัยวฒัน์  บุญม ี    กรรมการ 
๑๒.๗  นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน    กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ 



๖ 

 

๑๒.๙   นางสาวเจนจิรา  หล้าแก้ว    กรรมการ 
๑๒.๑๐ นางสาวบุศรินทร์  ปลื้มใจ    กรรมการ 
๑๒.๑๑ นางสาวสุพตัรา  จินดาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ออกแบบประเมินผล /ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรร  /สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
    

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย       
ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
(นายจรัส  ค าอ้าย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 


