
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่ ๓๖๓ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “วันแม่แห่งชำติ” 

…………………………………………………………………… 
 

  เนื่องด้วย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราช
สักการะ เป็นประจ าทุกปี ในการนี้   ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้นใน วันศุกร์ 
ที่ ๙ สิงหำคม  ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐  – ๐๘.๓๐ น.  ณ  บริเวณหน้ำเสำธง 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   
  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานร่วมกับฝ่าย
ต่าง ๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

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  นายสุรัตน์   จี้ฟู   กรรมการ 
๒.๖  นางอรพินธ์  กันทะรัน  กรรมการ 
๒.๗  นางสาวอ าภา  เขียวด ี  กรรมการ 
๒.๘  นางศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมการ  
๒.๙ นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการ 
๒.๑๐ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
๒.๑๑ นางพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 



๒ 

 

๒.๑๓ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 
๒.๑๕ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน  กรรมการ 
๒.๑๖ นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   ๒.  ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการ 
    ๓.๓ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
    ๓.๔ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ 
    ๓.๕ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 

๓.๖ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
    ๓.๗ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

๓.๘ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ๑.  จัดสถานทีบ่ริเวณถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ให้เรียบร้อยสวยงาม 
   ๒.  จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องราชสักการะให้เรียบร้อยครบถ้วน 

๓.  ตกแต่งบริเวณพิธีด้วยผ้า และประดับต้นไม้ให้สวยงาม 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
    ๔.๑  นายสุรัติ  จิตนารินทร์  ประธานกรรมการ 
    ๔.๒  นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ 
    ๔.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
    ๔.๔  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 

๔.๕  นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑. จัดท าก าหนดการและพิธีการ   

 ๒. จัดเตรียมค ากล่าวถวายราชสดุดี 
 ๓. ควบคุมและประสานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ  
     เรียบร้อย และเป็นไปตามก าหนดการ 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดป้ำยนิเทศและตกแต่งโต๊ะลงนำมถวำยพระพร “วันแม่แห่งชำติ”   
ประกอบด้วย 

    ๕.๑  นางกาญจนา  เหลืองทา  ประธานกรรมการ  
    ๕.๒  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่             กรรมการ 
    ๕.๓  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมการ 
    ๕.๔  นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อป้อม  กรรมการ 
    ๕.๕  นายชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมการ 
    ๕.๖  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล  กรรมการ 
    ๕.๗  นางสาวบุศรินทร์ ปลื้มใจ  กรรมการ 



๓ 

 

    ๕.๘  นางสาวพรสวรรค์ วรรณภิระ  กรรมการ 
    ๕.๙  นางสาวเจนจิรา หล้าแก้ว  กรรมการ 

๕.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
    ๕.๑๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่ ๑. จัดป้ายนิเทศ “วันแม่แห่งชาติ” บริเวณบอร์ดหน้าอาคาร ๓ 

๒. จัดหาและตกแต่งโต๊ะลงนามถวายพระพรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์บรรเลง  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม กรรการและเลขานุการ   
มีหน้าที่    ๑. ฝึกซ้อมและเตรียมเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย  เพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดี 
        มหาราชา 
             ๒. บรรเลงเพลงตามล าดับพิธีการ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความ  

เรียบร้อย 
 

๗. คณะกรรมกำรตัดสินป้ำยนิเทศ “วันแม่แห่งชำติ”  ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางเสาวนีย์  แสงหงส ์  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
  ๗.๓ นางอุมาพร  แก้วปวน  กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาววรัญญา  เป็งปิง  กรรมการ 
  ๗.๕ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการจัดท าบอร์ดวันแม่แห่งชาติ 
  ๒. ท าการตัดสินป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติแต่ละห้องในระดับชั้น ม.ต้น  ในวันที่ ๙  
                สิงหาคม ๒๕๖๒  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. รวบรวมผลการตัดสินส่งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเกียรติบัตร 

 

๘. คณะกรรมกำรตัดสินป้ำยนิเทศ “วันแม่แห่งชำติ” ระดับ ม.ปลำย   ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง  กรรมการ 
  ๘.๓ นางพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 

๘.๕ นางลาวัลย์   ขยันขาย  กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที่  ๑. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการจัดท าบอร์ดวันแม่แห่งชาติ 
  ๒. ท าการตัดสินบอร์ดวันแม่แห่งชาติ แต่ละห้องในระดับชั้น ม.ปลาย  ในวันที่ ๙  
                สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓. รวบรวมผลการตัดสินส่งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเกียรติบัตร 

 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียงและบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
๙.๑ นายบรรจบ  ชูมก   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 



๔ 

 

๙.๓ นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ   
๙.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๙.๕ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. เตรียมเครื่องขยายเสียงบริเวณสนามสถานที่จัดท าพิธีและการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย   
    ๒. เตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ และเพลงสดุดีมหาราชาในการ 

    ประกอบพิธี  
    ๓. บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล กล้องวีดิทัศน์ ตลอดกิจกรรม 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 

๑๐.๓ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดท าเกียรติบัตรรางวัล ทุกรายการให้เรียบร้อย 

 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
    ๑๑.๑  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    ประธานกรรมการ 
    ๑๑.๒ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
    ๑๑.๓ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 
    ๑๑.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 

๑๑.๕ นางอุมาพร  แก้วปวน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ           
            หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

      
ทั้งนี้  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงและ

เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

 
      (นายจรัส   ค าอ้าย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
                     
 
 
 
 
 



๕ 

 

ก ำหนดกำรพิธี  “วันแม่แห่งชำติ”  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่  ๙  สิงหำคม  ๒๕๖๒ 
เวลำ  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

*********************************************************** 
 
๑.  คณะครูและนักเรียนพร้อมกันบริเวณหน้ำเสำธง 
๒.  ประธำนในพิธีมำถงึบริเวณพิธี (เพลงมหำฤกษ์) 
๓.  ท่ำนผู้อ ำนวยกำรเปิดกรวยกระทงดอกไมธู้ปเทียนแพหน้ำพระฉำยำลักษณ์สมเด็จ 
     พระนำงเจ้ำสริิกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง   
๔.  ท่ำนผู้อ ำนวยกำรถวำยพำนพุ่มดอกมะลิ  ตัวแทนคณะครู  และตวัแทนคณะกรรมกำร

สภำนักเรียนวำงพำนพุ่มเงิน-พุ่มทองถวำยรำชสักกำระ 
๕.  ประธำนในพิธีกล่ำวค ำถวำยรำชสดุดีเฉลมิพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล 
๖.  ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี, เพลงสดุดมีหำรำชำ 
๗.  เสร็จพิธ ี
๘.  ฝ่ำยบริหำร-คณะครู – นักเรียน ลงนำมถวำยพระพร 
 

 
 
หมำยเหต ุ

๑. กำรแต่งกำยคณะคร/ูบุคลำกร ชำย: สวมเสือ้สีฟ้ำ  กำงเกงสดี ำ      
หญิง: สวมเสื้อสีฟ้ำ  กระโปรงด ำ  หรือชุดผ้ำไทยสีฟ้ำ 

๒. นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดพื้นเมือง   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    


