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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
ที่  002 / 2563 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร”ตลำดนัดหัดขำย” 
--------------------------------------------- 

   ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ได้จัดท ำโครงกำร “ตลำดนัดหัดขำย”               
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีควำมรู้ และทักษะและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ผลิต
ได้หรือสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยสำมำรถน ำไปหำรำยได้ระหว่ำงเรียนและเสริมอำชพีได้  ซึ่งสอดคล้องกับรำยวิชำโครงงำนอำชีพที่
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 นั้น  จึงก ำหนดกำรเปิดโครงกำรตลำดนัดหัดขำยในวันศุกร ์
ที่ 17 มกรำคม  2563  ตั้งเวลำ 11.00 น.- 13.30 น.  ณ อำคำรเอนกประสงค์ หลังคำโดม และให้นักเรียนสำมำรถน ำ
สินค้ำที่ผลิตได้ น ำมำจ ำหน่ำย ณ บริเวณทำงเดินหน้ำห้องพักครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
     เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ            
ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ 
(๑)  และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและ
มอบหมำย   ให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
    1.1 นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
    1.2 นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
    1.3 นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
    1.4 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
    1.5 นำยถวิล   ชัยยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
    2.1 นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร  
    2.2 นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
    2.3 นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์  กรรมกำร 
    2.4 นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำร 
    2.5 นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร 
    2.6 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร   
    2.7 นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำร 
    2.8 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร  
    2.9 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมดูแล ด ำเนินงำนรวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

3. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย 
    3.1 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
    3.2 นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์  กรรมกำร 
    3.3 นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร  

    /3.4 นำยสมำน  จนัทร์ธง... 
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    3.4 นำยสมำน  จันทร์ธง  กรรมกำร 
    3.5 นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 
    3.6 นำยผจญ  ภิระแก้ว   กรรมกำร 
    3.7 นำงจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมกำร 
    3.8 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
    3.9 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน  กรรมกำร 
    3.10 นำยชำญณรงค์   สมบัติใหม่ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ แท่นกล่ำวรำยงำนกำรเปิดงำน ชุดรับแขก โต๊ะส ำหรับวำงสินค้ำผลงำนของนักเรียน 

 

4. คณะกรรมพิธีกร / พิธีการ   ประกอบด้วย 
    4.1 นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   ประธำนกรรมกำร 
    4.2 นักเรียน ม.3 และ ม.6  กรรมกำร 
    4.3 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมค ำกล่ำวรำยงำนพิธีเปิดงำนและประชำสัมพันธ์ตลอดงำน  

 

5. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ประกอบด้วย 
    5.1 นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์  ประธำนกรรมกำร 
    5.2 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
    5.3 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
    5.4 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
    5.5 นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติในงำน 

 

6. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา     ประกอบด้วย 
    6.1 นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
    6.2 นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
    6.3 นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมกำร 
    6.4 นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงและควบคุมระบบเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภำพด้วยกล้องดิจิตอลและ      

กล้องวิดีโอตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

7. คณะกรรมควบคุมนักเรียน  ประกอบด้วย 
    7.1 นำยเมธำ  ศรีประทีป           ประธำนกรรมกำร 
    7.2 นำยบรรจบ  ชูมก   กรรมกำร 
    7.3 นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงค์  กรรมกำร 
    7.4 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
    7.5 นำยนิพล  ปลุกเสก   กรรมกำร   
    7.6 นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
    7.7 นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น  กรรมกำร 
    7.8 นำงล ำดวน  ติดทะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    7.9 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมนักเรียนโครงงำนในระดับชั้น ม.3, ม.6 ทุกคนเข้ำแถวตำมห้อง เพื่อร่วมพิธีเปิดงำน           

ในเวลำ 11.00 น.และด ำเนินกำรควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 

/8. คณะกรรมรับลงทะเบียนและกำรประเมินผล... 
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8. คณะกรรมรับลงทะเบียนและการประเมินผล ประกอบด้วย 
    8.1 นำยนิพล  ปลุกเสก   ประธำนกรรมกำร 
    8.2 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
    8.3 นักเรียน ม.6 ช่วยกำรท ำงำน กรรมกำร 
    8.4 นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำร รับลงทะเบียนนักเรียนแสดงโครงงำน และออกแบบสอบถำมให้แก่  ครูและ

นักเรียน รวมทั้งกำรสรุปผลและประเมินผล  
                                                                                                     

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร        
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           

สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือน มกรำคม   พ.ศ. 2563 
 
 

(นำยจรสั  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนทบ์ำ้นโฮ่ง 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม โครงการตลาดนัดหัดขาย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่  17  มกราคม  2563 

ณ  บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (โดม) 
 
เวลำ  11.00 น.  นักเรียนวิชำโครงงำนอำชีพ ม.3 และ ม. 6 ทุกคน ลงทะเบียนและจัดเตรียมกำรแสดง จ ำหน่ำย 

ผลงำนตำมท่ีก ำหนด 
เวลำ  11.30 น.  นักเรียนและผู้ด ำเนินกำร และคณะครูพร้อมกันที่บริเวณสถำนที่จัดกิจกรรมเพ่ือร่วมพิธีเปิดงำน 
เวลำ  11.30 น.  พิธีเปิดงำนโดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง (นำยจรัส  ค ำอ้ำย)  

โดยมี นำงศรีเริญ  มีพิมพ์ (หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ) กล่ำวรำยงำน   
เวลำ  11.40 น.        พิธีกรเชิญแขกและคณะครูกลุ่ม สำระฯ  ตัดริบบิ้นเปิดงำนและน ำเยี่ยมชมผลงำนนักเรียน 
เวลำ 13.30 น.  ปิดงำน 
 
 


