
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  314 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยวิชำกำร “ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้ำงสรรค์” 
--------------------------------------------- 

  ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ได้ก ำหนดกำร    
จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร “ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้ำงสรรค์” ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒            
เพ่ือให้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมด้ำนอำหำรกำรกิน          
และศิลปะดนตรี  โดยก ำหนดจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฏำคม ๒๕๖๒                
ณ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน 
   เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙  
แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่งำนฝ่ำยต่ำง ๆ 
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 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
          ๒.๑ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   ประธำนกรรมกำร   
          ๒.๒ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์   กรรมกำร 
          ๒.๓ นำยบรรจบ  ชูมก    กรรมกำร 
          ๒.๔ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
          ๒.๕ นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำร 
          ๒.๖ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
          ๒.๗ นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 
          ๒.๘ นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำร 
          ๒.๙ นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม   กรรมกำร 
          ๒.๑๐ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมกำร 
          ๒.๑๑ นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง   กรรมกำร 
          ๒.๑๒ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่ 1. จัดหำสถำนที่ ห้องเรียน วัสดุ-อุปกรณ์ ที่จ ำเป็น ส ำหรับด ำเนินกิจกรรมในค่ำยฯ  
2. ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนและฝ่ำยต่ำงๆ ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของเอกสำรทำงวิชำกำรท่ีใช้ในกำรจัดค่ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  
3. จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องและควบคุมดูแลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
     

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
       ๓.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
       ๓.๒ นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 
       ๓.๓ นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม   กรรมกำร 
       ๓.๔ นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 
       ๓.๕ นำยสมำน  จันทร์ธง   กรรมกำร 
       ๓.๖ นำยผจญ  ภิระแก้ว   กรรมกำร 
       ๓.๗ นำงจันทร์วัน  รั่วรู ้   กรรมกำร 

    3.8 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมกำร 
      ๓.9 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน    กรรมกำร 
      ๓.10 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่, ป้ำยผ้ำส ำหรับพิธีเปิด - พิธีปิดหรือกิจกรรมต่ำงๆ  ตำมควำมเหมำะสม 
2. จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์อำคำร ๔ , ห้องสมุด, ห้องคหกรรม, ห้องโสตทัศน 

ศึกษำ, ห้องดนตรี เพ่ือเป็นฐำนและจัดหำวัสดุ อุปกรณท์ี่จ ำเป็นในกำรท ำกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
 

๔. คณะกรรมพิธีกร/พิธีกำร       ประกอบด้วย 
       ๔.๑ นำงล ำดวน   ติดทะ   ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
       ๔.๓ นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม   กรรมกำร 
          ๔.๔ นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรในพิธีเปิด – ปิด ค่ำยฯ ติดต่อประสำนงำนทุกหน่วยงำนทุกฝ่ำย             
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๕. คณะกรรมโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
          ๕.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
          ๕.๓ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ในงำนและกำรบันทึกภำพ                  
ตลอดระยะเวลำกำรท ำกิจกรรม 
 

๖. คณะกรรมรับลงทะเบียน, จัดเตรียมเกียรติบัตรและกำรประเมินผล    ประกอบด้วย 
          ๖.๑ นำยนิพล  ปลุกเสก   ประธำนกรรมกำร 
      6.2 นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 

    ๖.3 นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำร 
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         ๖.4 นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง   กรรมกำร 
          ๖.5 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร     

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำร รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำค่ำยฯ จัดเตรียมเกียรติบัตรให้แก่ 
นักเรียนและคณะครูที่ร่วมเข้ำค่ำย เตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบของทำง
รำชกำร รวมทั้งประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดค่ำยวิชำกำร 
 

๗. คณะกรรมจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม     ประกอบด้วย 
          ๗.๑ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์  ประธำนกรรมกำร 
          ๗.๒ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
      ๗.๓ นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ติดต่อประสำนงำนจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรับครู นักเรียนและตลอด 
ระยะเวลำที่อยู่ค่ำยฯ  
 

๘. คณะกรรมกำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย  ประกอบด้วย 
          ๘.๑ นำงสุภำภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
          ๘.๒ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 
          ๘.๓ นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องและเรียบร้อยพร้อมทั้งจัดท ำบัญชีรำยรับ –  
รำยจ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำยวิชำกำรท้ังหมด  
 

๙. คณะกรรมให้ควำมรู้กับนักเรียนตำมฐำน    ประกอบด้วย 
          ๙.๑ ฐำนโปรแกรม Computer  
       ๙.๑.๑ นำยนิพล  ปลุกเสก  ประธำนกรรมกำร 
              ๙.๑.๒ นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๙.๒ ฐำนงำนประดิษฐ์ 

๙.2.๑ นำงล ำดวน  ติดทะ  ประธำนกรรมกำร 
๙.2.๒ นำงสำวกนกวรรณ  จนัทร์ลอย กรรมกำร 
๙.2.๓ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          ๙.๓ ฐำนกำร์ตูน 
๙.3.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
๙.3.๒ นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง กรรมกำร 
๙.3.๓ นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          ๙.๔ ฐำนกำรประกอบอำหำร/ขนม  
๙.๔.๑ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค ์ ประธำนกรรมกำร 
๙.๔.๒ นำงสภุำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          ๙.๕ ฐำนเพลง 
  ๙.๕.๑ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน  ประธำนกรรมกำร 

๙.๕.2 นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  อบรมให้ควำมรู้และสร้ำงสรรค์งำนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๒         

ตำมฐำนที่ได้รับมอบหมำย                
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 

ทำงรำชกำร  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่   4  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


