
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ ๐๕๙ / ๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกวดมำรยำทไทยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
…………………………………………………… 

ด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติดี เรียนดี มีจิต
สาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่บนพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมที่ดี โดยก าหนดกิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย ในวันที่ ๔ กุภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ                       
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย 
         ๑.๑  นายจรัส   ค าอ้าย     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางรุ้งตะวนั   ไชยเจริญ  กรรมการ 

๑.๓  นายถวิล  ชัยยา   กรรมการ 
๑.๔  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ  กรรมการ 
๑.๔  นายเมธา  ศรีประทปี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและแนะน า อ านวยความสะดวกทั้งประสานการด าเนนิงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน      ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายเมธา  ศรีประทปี   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายพินิจ   ทังสนุันท ์   กรรมการ 
  ๒.๓ นายสุรัตน์   จีฟ้ ู   กรรมการ 
  ๒.๔ นางอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมการ 
  ๒.๕ นายกฤษฎิ์ชาญ   รุน่บาง  กรรมการ 
  ๒.๖ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
  ๒.๗ นางพันนภา   วลีด ารง   กรรมการ 
  ๒.๘ นางกาญจนา   เหลืองทา  กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวอ าภา   เขียวด ี  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๒ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ให้ด าเนินไปด้วย  
ความเรียบร้อย 
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 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพันธ์   ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นางสาวชลิดา   โอดบาง  ประธานกรรมการ 

      ๓.๒ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
        ๓.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 

๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการและเลขานุการ                         

       มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ให้คณะครูและ 
นักเรียนทราบ 
  

๔. คณะกรรมกำรจัดนักเรียนประกวดมำรยำทไทยและฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวด  ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นางพันนภา  วลีด ารง    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๑ 
                นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ      ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๑ 
  ๔.๒  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๒ 
                นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๒ 
  ๔.๓  นางสุภาภรณ์  พฒุิพัฒน์วฒุิกุล   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๓ 
                   นางสาวพิมพช์นก  กันทะวัง   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๓ 
  ๔.๔  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๔ 
                นางสาวประทุมพร  อภิวงค์     ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๔ 
  ๔.๕  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๕   

                  นายพงศน์รินทร ์ อินกองงาม   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๑/๕ 
  ๔.๖  นางล าดวน  ตดิทะ    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๑ 
                   นายธนวัฒน์  สทิธิตัน    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๑ 
  ๔.๗  นางสาวอ าภา  เขียวด ี   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๒ 
                   นายชัยพิชิต  อุดค ามี    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๒ 
  ๔.๘  นายบรรจบ  ชูมก    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๓ 
                   นางศิริเพ็ญ  พินจิพรรณ   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๓ 
  ๔.๙  นายประสงค์ เลิศสมบตัิพลอย   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๔ 

                  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๔ 
            ๔.๑๐ นางพิชยา  ชูมก    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๕ 
                    นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๒/๕ 
  ๔.๑๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๑ 
                    นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๑ 
  ๔.๑๒ นายสุทน  คุ้มเสม    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๒ 
                    นางสาวนิตยา      ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๒ 
  ๔.๑๓  นางลาวัลย์  ขยันขาย   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๓ 
                     นางสาวสุณิสา  บุญผล   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๓ 
  ๔.๑๔  นายชาญณรงค์  สมบตัิใหม่   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๔ 
                    นางสาวปาณสิรา  พิมพิรัตน ์   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๔ 
  ๔.๑๕  นางฉวรัตน์  ค าธญั    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๓/๕ 
  ๔.๑๖  นายพินิจ  ทงัสนุันท ์   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๔/๑ 
  ๔.๑๗  นางสาวสุดารัตน ์ เปียงน้อย   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๔/๒ 
                     นายเอกดน  อินต๊ะปนั              
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  ๔.๑๘  นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๔/๓ 
  ๔.๑๙  นางสาวอัมพร  นามณ ี   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๔/๔   
   ๔.๒๐  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๔/๕ 
  ๔.๒๑  นางญาดา  ตรีเนตร     ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๑          
  ๔.๒๒  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๒  
  ๔.๒๓  นายกฤษณิ์ชาญ  รุน่บาง     ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๓ 
                    นางสาวอัฉจิมา  ศิริสูตร   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๓ 
  ๔.๒๔  นางสาวชลดิา  โอดบาง   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๔ 
  ๔.๒๕  นางอรพินธ์  กันทะรัน   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๕ 
           นางสาววชัรินทร์  แก้วมลู   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๕/๕ 
  ๔.๒๕  นางอุมาพร  แก้วปวน   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๑ 
  ๔.๒๖  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๒ 
  ๔.๒๗  นายสุรัตน์  จี้ฟ ู    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๓ 
                    นากาญจนา  เหลืองทา   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๓ 
  ๔.๒๘  นางศิริญญา  หล้าเตน็   ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๔ 
  ๔.๒๙  นายนิพล  ปลุกเสก    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๕ 
                     นางสาวอรนชุ  เรือนค า    ครูที่ปรึกษาชัน้ ม. ๖/๕ 

มีหน้ำที่  จัดนักเรียนในความดูแลของตนเอง ฝึกซ้อมมารยาทไทยให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเข้าร่วม การประกวด
มารยาทไทย 

๕. คณะกรรมกำรกำรตัดสินประกวดมำรยำท  ประกอบด้วย 
  ๕.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
   คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม. ๑ 
    ๕.๑.๑  นายพินิจ  ทังสุนนัท์  ประธานกรรมการ 
    ๕.๑.๒  นางเสาวนยี์  แสงหงษ ์  กรรมการ 
    ๕.๑.๓  นางสาวอัมพร  นามณ ี  กรรมการ 
    ๕.๑.๔  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
    ๕.๑.๕  นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ  
    ๕.๑.๖  นางสาวอ าไพ   สทิธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม. ๒ 
    ๕.๑.๗  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ประธานกรรมการ 
    ๕.๑.๘  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
    ๕.๑.๙ นางสาวชลิดา   โอดบาง  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๐ นางญาดา   ตรีเนตร  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๑ นางสาวอัฉจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 

๕.๑.๑๒ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๓ นางอรพินธ์   กนัทะรัน  กรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม. ๓  
    ๕.๑.๑๔ นายสุรัตน์  จี้ฟ ู   ประธานกรรมการ 
    ๕.๑.๑๕ นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๖ นางสาววรัญญา  เป็งปิง  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๗ นายนิพล  ปลุกเสก  กรรมการ 
    ๕.๑.๑๘ นางสาวอรนชุ  เรือนค า  กรรมการ 
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    ๕.๑.๑๙ นางศิริญญา  หล้าเต็น  กรรมการ 
    ๕.๑.๒๐ นางสาวอุมาพร  แก้วปวน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม. ๔ 
    ๕.๒.๑ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ประธานกรรมการ 
    ๕.๒.๒ นางพนันภา  วลีด ารงค์  กรรมการ  
    ๕.๒.๓ นางนพผกามาศ  สายนวุงศ์  กรรมการ   
    ๕.๒.๔ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 
        ๕.๒.๕ นางสุภาภรณ์  พุฒพิัฒนว์ุฒิกุล กรรมการ  
    ๕.๒.๖ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการ  
    ๕.๒.๗ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     กรรมการ 
    ๕.๒.๘ นางสาวประทุมพร  อภวิงค์  กรรมการ 
    ๕.๒.๙ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  กรรมการ 
    ๕.๒.๘ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม. ๕   
    ๕.๒.๙ นางพิชยา  ชูมก   ประธานกรรมการ  
    ๕.๒.๑๐ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  รองประธานกรรมการ 
    ๕.๒.๑๑ นางล าดวน  ติดทะ  กรรมการ 
    ๕.๒.๑๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
    ๕.๒.๑๓ นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ  กรรมการ 
    ๕.๒.๑๔ นายชัยพิชิต  อุดค าม ี  กรรมการ 
    ๕.๒.๑๕ นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
    ๕.๒.๑๖ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
    ๕.๒.๑๗ นางสาวสุณิสา  บุญผล  กรรมการ 
    ๕.๒.๑๘ นางสาวอ าภา  เขียวดี  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดบัชั้น ม.  ๖ 
    ๕.๒.๒๐ นางฉวรัตน์  ค าธัญ  ประธานกรรมการ 
    ๕.๒.๒๑ นายสุทน   คุ้มเสม   กรรมการ 
    ๕.๒.๒๒ นางศรีเริญ  มีพิมพ ์  กรรมการ 
    ๕.๒.๒๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
    ๕.๒.๒๔ นางสาวสุณิสา  บุญผล  กรรมการ  
    ๕.๒.๒๕ นายชาญณรงค์  สมบตัิใหม่  กรรมการ 
    ๕.๒.๒๖ นางสาวสุพัตรา  จนิดาหลวง กรรมการ 
    ๕.๒.๒๗ นางสาวนิตยา  แปงชัย  กรรมการ 
    ๕.๒.๒๘ นางลาวลัย์  ขยันขาย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการประกวดมารยาทไทย 
   2. ด าเนินการประกวดมารยาทไทยและตัดสินแต่ละระดับชั้นให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2562 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกยีรติบัตร ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่   กรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ   



-๕- 
 

  ๖.๔ นางสาวเจนจิรา  หลา้แก้ว   กรรมการ 
  ๖.๕ นางสาวบุศรินทร์   ปลื้มใจ   กรรมการ  
  ๖.๕ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   จัดท าเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด หลังจากด าเนนิกิจกรรมเสร็จสิ้น 
  

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวอ าภา   เขียวด ี   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ   กรรมการ   
  ๗.๓ นางสาวเจนจิรา  หลา้แก้ว   กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวบุศรินทร์   ปลื้มใจ   กรรมการ  
  ๗.๕  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรม และด าเนินการประเมินผลกิจกรรม รวมทั้งจัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 

   ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
 
            สั่ง  ณ  วันที่  ๒8  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
           (นายจรสั   ค าอ้าย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

ก ำหนดกำรประกวดมำรยำทไทย ตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

วันอังคำรที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------- 

 
ก ำหนดกำรประกวดวันอังคำรที่  ๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓  เวลำ  ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐  น.  

 
ตำมสถำนที่ดังนี้ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  - อาคารโดม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  - หอประชุมอินทนิล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  - หอประชุมอินทนิล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  - หน้าห้อง TO BE NUMBER ONE  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  - ชั้นล่างอาคารร่มตะแบก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  - ชั้นล่างอาคารร่มตะแบก  

 
 
 
 
 


