
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี  506 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “วันอนุรักษวัฒนธรรมไทย” (สืบสานงานย่ีเปง) 
……………………………………………………………….. 

           ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง รวมกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
ไดกําหนดจัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  สืบสานงานยี่เปง ซ่ึงเปนวันลอยกระทงหรือวันยี่เปง เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม แกนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติ ในวันจันทร
ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหนาเสาธง, ช้ันลางอาคารรมตะแบก 
ถนนดานหนาอาคารรมตะแบก และบริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและ
ทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา  ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
   

๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   ประกอบดวย 
          ๑.๑  นายจรัส  คําอาย  ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 
      ๑.๓  นายเมธา ศรีประทีป  กรรมการ 
      ๑.๔  นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ   
      ๑.๕  นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 
      1.6  นางสาวอําไพ สิทธิกาน              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  วางแผนการดําเนินงาน  ใหคําปรึกษาและประสานงานใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลตุามวัตถุประสงค 
   

๒. คณะกรรมการฝายดําเนินกิจกรรม   ประกอบดวย 
      ๒.๑  นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการ 
      ๒.๓  นางอรพินธ กันทะรัน  กรรมการ 
      ๒.๔  นางสาวอําภา เขียวดี  กรรมการ 
      ๒.๕  นายชาญณรงค   สมบัติใหม กรรมการ 
      ๒.๖  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 
      ๒.๗  นางสาวพรสวรรค วรรณภิระ กรรมการ 
      ๒.๘  นางสาวเจนจิรา หลาแกว  กรรมการ 
                         2.9 นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ           กรรมการ 
      ๒.10  นางสาวอําไพ สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดกิจกรรมตลอดงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
   

…/๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 



๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 
      ๓.๑  นางสาวชลิดา โอดบาง  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน กรรมการ 
      ๓.๓  นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ 
      ๓.๔  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน กรรมการ 
      ๓.๕  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธการจัดงานวันอนุรักษวัฒนธรรมไทย” (สืบสานงานยี่เปง) กอนการจัดงาน 
และในวันงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 
   

๔. คณะกรรมการฝายจัดการประกวด   ประกอบดวย 
      ๔.๑  กรรมการฝายจัดการประกวดกระทงเล็ก  ระดับช้ัน ม.ตน    
   ๔.๑.๑  นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  ประธานกรรมการ 
   ๔.๑.๒  นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
   ๔.๑.๓  นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
   ๔.๑.๔ นางสาววรัญญา  เปงปง  กรรมการ 
   ๔.๑.๕ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการ 
   ๔.๑.๖  นางสาวรุจิตา ปญญาแกว  กรรมการ    
   ๔.๑.๗ นางอรพินธ  กันทะรัน  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๑.๘   นางสาวอรนุช  เรือนคํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ๔.๒  กรรมการฝายจัดการประกวดกระทงเล็ก  ระดับช้ัน ม.ปลาย    
   ๔.๒.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงค ประธานกรรมการ 
   ๔.๒.๒  นางลําดวน  ติดทะ  กรรมการ 
   ๔.๒.๓  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมการ 
   ๔.๒.๔  นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ  
   ๔.๒.๕  นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการ  
                               ๔.๒.๖  นางพันนภา  วลีดํารงค           กรรมการ 
   ๔.๒.๗  นางสาวอําภา  เขียวดี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๒.๘  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ๔.๓  กรรมการฝายจัดการประกวดเจดียทราย  ระดับช้ัน ม.ตน      
   ๔.๓.๑  นางเสาวนีย  แสงหงษ  ประธานกรรมการ 
   ๔.๓.๒   นางสาวญาดา  มาอวน  กรรมการ 
   ๔.๓.๓   นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ      

๔.๓.๔   นางศิริญญา    หลาเต็น  กรรมการ 
   ๔.๓.๕   นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
   ๔.๓.๖   นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการ 
   ๔.๓.๗  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๓.๘ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๔.๔ กรรมการฝายจัดการประกวดเจดียทราย  ระดับช้ัน ม.ปลาย    
   ๔.๔.๑  นางฉวรัตน คําธัญ   ประธานกรรมการ 
    

…/๔.๔.๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ 



๔.๔.๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ  กรรมการ 
   ๔.๔.๓   นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา  กรรมการ  
   ๔.๔.๔  นางสาวสุภาพร  เปงปง  กรรมการ 
   ๔.๔.๕   นายชัยพิชิต  อุดคํามี  กรรมการ 
   ๔.๔.๖   นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
   ๔.๔.๗   นางสาวเสาวภาคย ไชยเดช กรรมการ  
   ๔.๔.๘   นางสาวสุณิสา  บุญผล  กรรมการ 
   ๔.๔.๙   นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๔.๑๐ นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ๔.๕  กรรมการฝายจัดการประกวดโคมลอย   ระดับช้ัน ม.ตน      
   ๔.๕.๑  นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
   ๔.๕.๒  นายพินิจ   ทังสุนันท  กรรมการ 
                               ๔.๕.๓ นายบรรจบ ชูมก   กรรมการ 
   ๔.๕.๔  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
   ๔.๕.๕  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
   ๔.๕.๖  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
            ๔.๕.๗  นายธนวัฒน สิทธิตัน  กรรมการ 
   ๔.๕.๘   นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๖  กรรมการฝายจัดการประกวดโคมลอย   ระดับช้ัน ม.ปลาย    
   ๔.๖.๑  นายเมธา   ศรีประทีป   กรรมการ 
   ๔.๖.๒  นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ  กรรมการ 
   ๔.๖.๓  นายสุทน  คุมเสม   กรรมการ 
   ๔.๖.๔  นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ 
   ๔.๖.๕  นายประสงค เลิศสมบัติพลอย กรรมการ   
   ๔.๖.๖  นายบัญชา บังคมเนตร  กรรมการ 
   ๔.๖.๗  นายชาญณรงค  สมบัติใหม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดการประกวด กําหนดรูปแบบและเกณฑท่ีใชในการตัดสิน รวมท้ังตัดสินผลการประกวด 
   

๕. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
      ๕.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
      ๕.๓  นายชัยพิชิต  อุดคํามี   กรรมการ 
      ๕.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
      ๕.๕  นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน     กรรมการ 
      ๕.๖  นายสมาน  จันทรธง   กรรมการ 
           ๕.๗  นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ  
      ๕.๘  นายผจญ  ภริะแกว   กรรมการ 
      ๕.๙ นางจันทรวัน  รั่วรู   กรรมการ 
      ๕.๑๐ พนักงานทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
     

…/๕.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน 



    ๕.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
      ๕.๑๒ นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดเตรียมบริเวณหนาเสาธง, บริเวณการจัดงานชั้นลางอาคารรมตะแบก, หนาอาคาร 
รมตะแบก  บริเวณสนามฟุตบอล  และดูแลสถานท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดและตกแตงใหสวยงาม 
   

๖. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา   ประกอบดวย 
      ๖.๑  นายบรรจบ   ชมูก   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน   กรรมการ 
      ๖.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
      ๖.๔  นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดเตรียมเครื่องเสียงบริเวณจัดกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ 
   

๗. คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบรอย   ประกอบดวย       
      ๗.๑  นายเมธา   ศรปีระทีป     ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายพินิจ   ทังสุนันท  กรรมการ 
      ๗.๓  นายสุทน   คุมเสม  กรรมการ 
      ๗.๔  นางกาญจนา เหลืองทา  กรรมการ 
      ๗.๕  นายบัญชา บังคมเนตร  กรรมการ 
                         ๗.๖ นายธนวัฒน สิทธิตัน  กรรมการ 
      ๗.๗  ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาทุกหอง กรรมการ 
      ๗.๘  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
      ๗.๙  นางศรีเริญ   มีพิมพ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ดูแลความสงบเรียบรอยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
   

๘. คณะกรรมการฝายรางวัล/เกียรติบัตรและประเมินผล  ประกอบดวย 
      ๘.๑  นางสาวอําไพ   สิทธิกาน  ประธานกรรมการ  
      ๘.๒  นางสาวพรสวรรค วรรณภิระ กรรมการ 
      ๘.๓  นางสาวเจนจิรา  หลาแกว กรรมการ 
      ๘.๔  นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ  กรรมการ 
      ๘.๕  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดเตรียมรางวัล และเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวดแตละประเภทและจัดทําแบบ
ประเมินการจัดกิจกรรม ประเมินกิจกรรม รวมท้ังจัดทํารายงานสรปุผลการจัดกิจกรรม เพ่ือเสนอฝายบริหารตอไป 
 

ท้ังนี้  ใหผูท่ีมีหนาท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ไดปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

สั่ง   ณ  วันท่ี  5  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


