
     
  

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  288 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภำษำไทย  เทิดไท้พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๑๐ 
.................................................................................................... ............................ 

  ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะได้ด ำเนินงำนจัดกิจกรรม       
วันสุนทรภู่คู่ภำษำไทย เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนได้ตระหนักถึงบทบำทของกำรใช้ภำษำไทย ดังนั้นกลุ่มสำระ      
กำรเรียนรู้ภำษำไทยจึงได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมฯ  ในวันพุธที่  ๓  กรกฎำคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนธีรกำนท์
บ้ำนโฮ่ง  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ให้ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล                     
ต่อสถำนศึกษำและทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๘๖ มำตรำ  ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๘๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย     ประธำนกรรมกำร 
      ๑.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำร 
      ๑.๓ นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำร 
      ๑.๔ นำยเมธำ  ศรีประทีป   กรรมกำร 
            ๑.๕ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
      ๑.๖ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวกให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน     ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำงสำวชลิดำ   โอดบำง   ประธำนกรรมกำร 
      ๒.๒ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   กรรมกำร 
      ๒.๓ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
      ๒.๔ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช  กรรมกำร 
      ๒.๕ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล  กรรมกำร 
      ๒.๖ นำยชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมกำร 
      ๒.๗ นำงสำวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม  กรรมกำร 
      ๒.๘ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            มีหน้ำที่  ด ำเนินกิจกรรมงำนวันสุนทรภู่คู่ภำษำไทยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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๓. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที ่   ประกอบด้วย 
             ๓.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 

    ๓.๒ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำร 
    ๓.๓ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี   กรรมกำร 
    ๓.๔ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมกำร 
    ๓.๕ นำยสมำน  จันทร์ธง   กรรมกำร 
    ๓.๖ นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 
    ๓.๗ นำยผจญ  ภิระแก้ว   กรรมกำร 
    ๓.๘ นำงจันทร์วัน  รั่วรู ้   กรรมกำร 
    ๓.๙ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน  กรรมกำร 
    ๓.๑๐ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่, ตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุม 

 

๔. คณะกรรมกำรพิธีกร - พิธีกำร ประกอบด้วย 
           ๔.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช  กรรมกำร 
      ๔.๓ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล  กรรมกำร 
           ๔.๔ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดหำพิธีกรและจัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน, ค ำกล่ำวเปิด พร้อมทั้งประสำนงำน 
ตำมล ำดับพิธีกำร  

 

๕. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร, ลงทะเบียนและเงินรำงวัล   ประกอบด้วย 
               ๕.๑ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   ประธำนกรรมกำร 
      ๕.๒ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ    กรรมกำร 
           ๕.๓ นำงสำวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม     กรรมกำร 
           ๕.๔ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้ำที่  เตรียมเอกสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม,รับสมัคร, รับลงทะเบียนและดูแลจัดกำรเงินรำงวัล 
 

๖. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
           ๖.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
      ๖.๒ นำยพงศ์นรินทร์   อินกองงำม   กรรมกำร 
           ๖.๓ นำยบัญชำ  บังคมเนตร      กรรมกำร 
           ๖.๔ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้ำที่ ๑. เตรียมวัสดุอุปกรณโ์สตทัศนศึกษำในกำรจัดกำรแข่งขัน พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 
              ๒. บันทึกภำพด้วยกล้องถ่ำยภำพ, กล้องดิจิตอลและกล้องวีดีโอ 
     ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นงำน 
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๗. คณะกรรมกำรจัดกำรแสดงละคร   ประกอบด้วย 
           ๗.๑ นำยสำวชลิดำ  โอดบำง   ประธำนกรรมกำร 
           ๗.๒ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล  กรรมกำร 
      ๗.๓ นำยชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมกำร 
      ๗.๔ นำงสำวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม  กรรมกำร 
           ๗.๕ นำงสำวกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  เตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อจัดกำรแสดงละครเรื่องวิวำห์พระสมุทร 
 

๘. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน    ประกอบด้วย  
      ๘.๑ กำรแข่งขันแต่งกำยเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีโดยวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชำติ
   ๘.๑.๑ นำงลำวลัย์  ขยันขำย  ประธำนกรรมกำร 

๘.๑.๒ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
๘.๑.๓ นำงสำวอัญชุลีพร  เชือ้ป้อม กรรมกำร 
๘.๑.๔ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๘.๒ กำรแข่งขันร้องในวรรณคดีพร้อมหำงเครื่อง  
            ๘.๒.๑ นำงกำญจนำ  กล้ำหำญ  ประธำนกรรมกำร 
            ๘.๒.๒ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล  กรรมกำร 
            ๘.๒.๓ นำยชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมกำร 
            ๘.๒.๔ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

9. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน      ประกอบด้วย 
    9.๑ นำยเมธำ  ศรีประทีป   ประธำนกรรมกำร 
    9.๒ นำยพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมกำร 
    9.๓ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
    9.๔ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร 
    9.๕ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 
    9.๖ นำงกำญจนำ  กล้ำหำญ   กรรมกำร 
    9.๗ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
    9.๘ นำยธนวัฒน์  สิทธิตนั   กรรมกำร 
    9.๙ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งควบคุมดูแลนักเรียนให้ด ำเนินกิจกรรม             

ด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๑0. คณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรแข่งขันและจัดท ำเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
      10.๑ นำงลำวัลย ์ ขยันขำย   ประธำนกรรมกำร 
      10.๒ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล  กรรมกำร 
      10.๓ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  รวบรวมผลกำรแข่งขันและรำยชื่อนักเรียนทุกคนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันทุกรำยกำร 

โดยจัดพิมพ์เพ่ือเก็บเป็นหลักฐำนและส่งต่อให้คณะกรรมกำรเกียรติบัตรของรำงวัล    
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๑1. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
      ๑1.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  ประธำนกรรมกำร 
      ๑1.๒ นำยชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมกำร 
      ๑1.๓ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช  กรรมกำรและเลขำนุกำร                    
มีหน้ำที่  จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม และสรุปผลกำรประเมินเพ่ือรำยงำน           

ให้บริหำรทรำบต่อไป 
  
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 

ทำงรำชกำร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  18  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 


