
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี  528 /๒๕6๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจาํป ๒๕6๒ 
----------------------------------- 

ดวยในวันจันทรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕6๒ กิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนธีรกานท
บานโฮงจะจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระองคทาน ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกป   

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและ
ทางราชการ  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้    
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 
    ๑.๑ นายจรัส  คําอาย              ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 

      ๑.๓ นายเมธา    ศรีประทีป  กรรมการ 
      ๑.4 นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 

    ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการดําเนินงาน ของ
คณะกรรมการฝายตางๆ ตลอดแกไขปญหาอุปสรรคอันอาจเกิดข้ึน ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี           
  

๒. คณะกรรมการดําเนินการ    ประกอบดวย 
         ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
      ๒.2 นายเมธา    ศรีประทีป  กรรมการ 
      ๒.3 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
      ๒.4 นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการ 
      ๒.5 นายสุทน  คุมเสม      กรรมการ  
       2.6 นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
      ๒.7 นางลําดวน  ติดทะ  กรรมการและเลขานุการ 
        มีหนาท่ี  ๑. วางแผนการดําเนินงาน 
                      ๒. ประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
                  ๓. ประสานคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

           ๓. คณะกรรมการควบคุมดแูลลูกเสือและเนตรนารี  ประกอบดวย 
      ๓.๑  กลุมลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑    
               3.1.1 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย 3.1.2 นางศรีเริญ  มีพิมพ  
     

/๓.1.3 นางกาญจนา  เหลืองทา... 
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๓.1.3 นางกาญจนา  เหลืองทา  3.1.4 นางศิริญญา  หลาเต็น 

   3.1.5 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 3.1.6 นางสาวสุณิสา  บุญผล 
   3.1.7 นายธนวัฒน  สิทธิตัน  ๓.๑.๘ นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 
   ๓.๑.๙ นางสาวอัญชุลีพร  เชือ้ปอม 
           ๓.๒ กลุมลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒   
    3.2.1 นายสรุัตน  จี้ฟู    3.2.2 นายเมธา  ศรีประทีป 
    3.2.3 นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  3.2.4 นางนพผกามาศ   สายนุวงค 
                         3.2.5 นางลําดวน  ติดทะ  3.2.6 นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ 
   3.2.7 นายจิณณพัต  นิตยา  3.2.๘ นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง    
       ๓.๓ กลุมลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓   
         3.3.1 นายสุทน  คุมเสม   3.3.2 นายบรรจบ  ชูมก 
         3.3.3 นางพิชยา  ชูมก   3.3.4 นายนิพล  ปลุกเสก       
   3.3.5 นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  3.3.6 นางสาวญาดา  มาอวน 
    3.3.7 นายชัยพิชิต  อุดคํามี   
            3.4 กลุมเนตรนารีสามัญรุนใหญ   
    3.4.1 นายเอกดน  อินตะปน   3.4.2 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
    3.4.3 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  3.4.4 นางสาวอัมพร  นามณี 
    3.4.5 นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  ๓.๔.๖ นางสาวศิริรัตน  จุมปวูงค 
                  มีหนาท่ี ๑. ฝกซอมลูกเสือและเนตรนารีในการเขารวมพิธี 
       2. ควบคุมดูแลลูกเสือและเนตรนารีรวมพิธีการใหเปนไปอยางเรียบรอย   
      3. ควบคุมดูแลลูกเสือและเนตรนารีรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
                     4. ประสานคณะกรรมการฝายตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๔. คณะกรรมการจัดสถานท่ี    ประกอบดวย 
                         4.1 นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล ประธานกรรมการ 
                         4.๒ นายชัยพิชิต  อุดคํามี  กรรมการ          
                         4.3 นายธนวัฒน  สิทธิตัน  กรรมการ 

 ๔.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย กรรมการ                   
 ๔.๕ นายสมาน  จันทรธง  กรรมการ 

      4.๖ นายบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมการ 
      4.๗ นายผจญ  ภิระแกว  กรรมการ 
               4.๘ นายจันทรวนั  รั่วรู  กรรมการ  
                         4.๙ นายชาญณรงค  สมบัติใหม กรรมการและเลขานุการ 
    มีหนาท่ี   ๑. จัดสถานท่ีสถานท่ีสําหรับการทําพิธีถวายราชสดุดี  ณ บริเวณหนาเสาธง  
    ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการพิธีการ       ประกอบดวย 
                          ๕.๑  นายเมธา   ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 

/๕.๒  นายสุทน  คุมเสม... 
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 ๕.๒  นายสุทน  คุมเสม  กรรมการ 
 ๕.๓  นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการ 
 ๕.๔  นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 

 ๕.๕  นายเอกดน  อินตะปน    กรรมการ  
 ๕.๖  นางลําดวน  ติดทะ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี  ๑. จัดทํากําหนดการ ฝกซอม และเปนพิธีกรดําเนินรายการ 

    ๒. ดําเนินการตามกําหนดการ  
    ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
          

6. คณะกรรมการเครื่องเสียง บันทึกภาพและวิดีทัศน    ประกอบดวย 
      6.๑ นายบรรจบ   ชูมก  ประธานกรรมการ 
          6.2 นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 
 6.3 นายนิพล  ปลุกเสก  กรรมการ  
      6.๔ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน  กรรมการและเลขานุการ  
             มีหนาท่ี  ๑. จัดหา จัดเตรียมเครื่องเสียง อุปกรณโสตทัศนศึกษา ติดตั้งดูแลควบคุมในการ
ดําเนินการ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
      ๒. บันทึกภาพดวยกลองถายรูป กลองดิจิตอล และกลองวิดีทัศน ตลอดการ
ดําเนินงาน      

  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝายดุริยางค  ประกอบดวย 
 ๗.๑  นายเอกดน  อินตะปน  ประธานกรรมการ 

 ๗.๒  นักเรียนดุริยางค   กรรมการ 
มีหนาท่ี   ๑.  ดําเนินการฝกซอมดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

        ๒.  บรรเลงเพลงมหาฤกษและเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพิธีใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย 
 

๘.  คณะกรรมการฝายปฏิคม  ประกอบดวย 
 ๘.๑  นางนพผกามาศ   สายนุวงค ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
 ๘.๓  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 ๘.๔  นักเรียนกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ตามความเหมาะสม 
 ๘.๔  นางกาญจนา  กลาหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดหาอาหารวางและน้ําดื่มใหกับแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน   
 

           ๙. คณะกรรมการประเมินผล    ประกอบดวย 
                ๙.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ  ประธานกรรมการ 
                     ๙.๒ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  กรรมการ 

                    /๙.๓ นางศิริญญา  หลาเต็น...     
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๙.๓ นางศิริญญา  หลาเต็น  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  ๑. ออกแบบประเมินผล  และดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม รวบรวมขอมูล 
สรุปผลการประเมินและรายงานผูบริหารทราบ 
    ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
อยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือใหเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการ       
 

สั่ง   ณ  วันท่ี  18  พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

 (นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


