
 
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 091 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการรับการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” 

……………………………………………………………….. 
                     เนื่องดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง ไดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน
ไทยทําดี ถวายในหลวง” ในชื่อโครงงาน “สรางไมตรีจิต มอบชีวิตมีคุณคา ลดปญหาการคิดสั้น” และผลการ
ประเมินไดรับรางวัลโครงงานดีเยี่ยมระดับประเทศ  และมีคณะกรรมการมาประเมินตามสภาพจริง  ในวันท่ี 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนธรีกานทบานโฮง นัน้ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตอสถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายจรัส  คําอาย    ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
๑.๓ นายถวิล  ชัยยา     กรรมการ 

 ๑.๔ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
 ๑.๕ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา คําแนะนํา อํานวยความสะดวกรวมท้ังประสานการดําเนินงานใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวย 
 ๒.๑ นายเมธา  ศรีประทีป   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ   

  ๒.๓ นายสุรัตน  จี้ฟู    กรรมการ 
๒.๔ นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการ 
๒.๕ นายสุทน  คุมเสม    กรรมการ 
๒.๖ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
๒.๗ นายกฤษฎิ์ชาญ   รุนบาง   กรรมการ 

  ๒.๘ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการ 
  ๒.๙ นางพันนภา   วลีดํารงค   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๒.๑๓  นางสาวอําภา   เขียวดี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดกิจกรรมและรับการประเมินจากคณะกรรมการฯใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 
 ๓.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน    กรรมการ  

๓.๓ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
 ๓.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
 ๓.๕  นักเรยีนแกนนําโครงงานคุณธรรมฯ   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายใน

หลวง” กอนการจัดงาน และในวันงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 
๔. คณะกรรมการฝายรับการประเมิน   ประกอบดวย 

๔.๑ คณะกรรมการฝายจัดการเตรียมความพรอมและเขารับการประเมิน ประกอบดวย 
 ๔.๑.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจรญิ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒  นายถวิล  ชัยยา   กรรมการ 

๔.๑.๓  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
๔.๑.๔  นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการ 

 ๔.๑.๕  นางอรพินธ  กันทะรัน  กรรมการ 
๔.๑.๖  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
๔.๑.๗  นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
๔.๑.๘  นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 
๔.๑.๙  นางสาวอําภา  เขียวดี   กรรมการ 
๔.๑.๑๐  นายสุทน  คุมเสม   กรรมการ 
๔.๑.๑๑  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมการ 
๔.๑.๑๐  นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  กรรมการ 
๔.๑.๑๒  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  กรรมการ 
๔.๑.๑๓  นางเสาวนีย  แสงหงษ  กรรมการ 
๔.๑.๑๔  นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการ 
๔.๑.๑๕  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 
๔.๑.๑๖  นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการ 
๔.๑.๑๗  นางสาวศิรินญา  หลาเต็น  กรรมการ 
๔.๑.๑๘  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
๔.๑.๑๙  นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการ 
๔.๑.๒๐  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
๔.๑.๒๑  นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ 
๔.๑.๒๒  นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
๔.๑.๒๓  นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
๔.๑.๒๔  นางสาวสุภาพร  เปงปง  กรรมการ 
๔.๑.๒๕  นายชัยพิชิต  อุดคํามี  กรรมการ 
๔.๑.๒๖  นางพันนภา  วลีดํารง  กรรมการ 
๔.๑.๒๗  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
๔.๑.๒๘  นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
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๔.๑.๒๙  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
                     ๔.๑.๓๐  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล       กรรมการ 

๔.๑.๓๑  นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ทําหนังสือเชิญผูมีสวนเก่ียวของ วางแผนรวมกับนักเรียนแกนนํา กําหนดตารางการจัด

กิจกรรมและประสานคณะกรรมการการประเมิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเขารับการประเมินจาก
คณะกรรมการ ณ หองเกียรติยศ ในวันจันทรท่ี ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   

      ๔.๒ กิจกรรม “ตีเนียนเรียนภูมิปญญา”  
๔.๒.๑ กิจกรรม “การทําแกงแค”คณะกรรมการรับการประเมินประกอบดวย 
๔.๒.๑.๑ นางพิชยา  ชูมก      ประธานกรรมการ 
๔.๒.๑.๒  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการ  
๔.๒.๑.๓ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 

           ๔.๒.๑.๔ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน           กรรมการ 
๔.๒.๑.๕ นางสาวศิริญญา  หลาเต็น          กรรมการ 
๔.๒.๑.๖ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว                   กรรมการ 
๔.๒.๑.๗ นางสาวกานตชนก  ไชยวารี   กรรมการ 
๔.๒.๑.๘ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 
๔.๒.๑.๙ นักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม          กรรมการ 
๔.๒.๑.๑๐ นางอรพินธ  กันทะรัน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี เขารวมกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนรวมจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๔.๒.๒ กิจกรรม “ทําขนมเทียน”คณะกรรมการรับการประเมินประกอบดวย 
  ๔.๒.๒.๑  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ประธานกรรมการ 

๔.๒.๒.๒  นางศรีเริญ  มีพิมพ     กรรมการ 
๔.๒.๒.๓  นางสาววชัรินทร  แกวมูล   กรรมการ 
๔.๒.๒.๔  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 

                 ๔.๒.๒.๕  นางสาวประทุมพร  อภิวงศ   กรรมการ  
๔.๒.๒.๖   นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล         กรรมการ  
๔.๒.๒.๗   นางสาวนิตยา  แปงชัย          กรรมการ  

        ๔.๒.๒.๘   นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ          กรรมการ 
๔.๒.๒.๙   นางสาวบุศรินทร  ปลื้มใจ   กรรมการ 
๔.๒.๒.๑๐ นกัเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม        กรรมการ 
๔.๒.๒.๑๑ นางญาดา  ตรีเนตร          กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  รอรบัการประเมินรวมกับนักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรมฯ ณ หมูบานหวยหละ 
        ๔.๒.3 กิจกรรม”ทําขาวเบือ”คณะกรรมการรับการประเมิน ประกอบดวย 

๔.๒.3.๑  นางเสาวนีย  แสงหงษ    ประธานกรรมการ 
๔.๒.3.๒  นางอุมาพร  แกวปวน    กรรมการ 
๔.๒.3.๓  นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
๔.๒.3.๔  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๔.๒.3.๕  นายสิทธิพงษ    เรอืนคําปน   กรรมการ 
๔.๒.3.๖  นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม   กรรมการ 
๔.๒.3.๗  นางสาวกฤษณา  สุภามงคล   กรรมการ 
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๔.๒.3.๘  นักเรียนแกนนาํโครงงานคุณธรรม  กรรมการ 
๔.๒.3.๙  นางลาวัลย  ขยันขาย          กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  รอรับการประเมินและจัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรมฯ  ณ หมูบานหวยหละ 
๔.๓ กิจกรรม “รูจัก รูใจ” คณะกรรมการรับการประเมินประกอบดวย 

 ๔.๓.๑ นางสาวอําภา  เขียวด ี    ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒ นายชัยพิชิต  อุดคํามี    กรรมการ 
 ๔.๓.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการ 
 ๔.๓.๔ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
 ๔.๓.๕ นางสาวกฤษณา  สุภามงคล    กรรมการ 

๔.๓.๖ นางสาวอัญชุลีพร  เชือ้ปอม   กรรมการ 
๔.๓.๗ นางสาวเจนจริา  หลาแกว    กรรมการ 

 ๔.๓.๘ นักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม   กรรมการ 
 ๔.๓.๙ นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ประสานผูนําหมูบาน และคณะกรรมการประเมิน และนํานักเรียนแกนนําและนักเรียนแกน

นําโครงงานฯ รวมทํากิจกรรมเยี่ยมกลุมเปาหมายและทํางานจติอาสา ณ หมูบานหวยหละเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
    ๔.๔  กิจกรรม “สวดมนต  ทําวัตรเย็น” คณะกรรมการรับการประเมินประกอบดวย 
 ๔.๔.๑ นายสรุัตน  จี้ฟู     ประธานกรรมการ 
 ๔.๔.๒ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
 ๔.๔.๓ นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
 ๔.๔.๔ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล    กรรมการ 
 ๔.๔.๕ นายชัยวัฒน  บุญมี    กรรมการ 
 ๔.๔.๖ นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 

๔.๔.๗ นางสาวกนกวรรณ  จนัทรลอย   กรรมการ 
๔.๔.๘ นักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม   กรรมการ 

 ๔.๔.๙ นางสาวอําภา  เขียวดี    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  นิมนตพระสงฆ ประสานคณะกรรมการประเมิน และนํานักเรียนแกนนํารวมทํากิจกรรม  
   ๔.๕ คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณสําหรับเยี่ยมกลุมเปาหมาย 

๔.๕.๑ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม   ประธานกรรมการ 
๔.๕.๒ นางสาวศิรินาท   ประเสริฐ    กรรมการ 
๔.๕.๓ นางสาวเจนจริา  หลาแกว    กรรมการ 
๔.๕.๔ นางสาวพรสวรรค  วรรณภริะ   กรรมการ 
๔.๕.๕ นางสาวบุศรินทร  ปลืม้ใจ    กรรมการ 
๔.๕.๖ นางสาวกานตชนก  ไชยวาร ี   กรรมการ 
๔.๕.๗ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ    กรรมการ 
๔.๕.๘ นางสาวกฤษนา  สุภามงคล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เตรียมอุปกรณ และจัดอุปกรณสําหรับใหนักเรียนแกนนําไปเยี่ยมกลุมเปาหมาย     ในชุมชน
ใหเรียบรอย  

๕. คณะกรรมการฝายสถานท่ี   ประกอบดวย 
 ๕.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 



-๕- 
 

๕.๓ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการ 
๕.๔ นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ 
๕.๖ นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน  กรรมการ 
๕.๗ นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
๕.๘ พนักงานทําความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๕.๙ นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณ โตะ เกาอ้ี พรอมสําหรับการประเมิน ณ หองเกียรติยศ  ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

๖. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา   ประกอบดวย 
 ๖.๑ นายบรรจบ   ชมูก     ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน        กรรมการ 

๖.๓ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
 ๖๔ นายพงศนรินทร  อินกองงาม       กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมวีทีอาร เครื่องเสียงบริเวณสถานท่ีท่ีรับการประเมิน และบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ

ตลอดระยะการประเมินใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
๗. คณะกรรมการฝายอาหารเชาและอาหารเพล   ประกอบดวย 
 ๗.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ       ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางญาดา  ตรีเนตร                  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย         กรรมการ  

๗.๔ นางสาววรัญญา  เปงปง        กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ        กรรมการ 

๗.๖ นางสาวสุภาพร  เปงปง        กรรมการ 
 ๗.๗ นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง        กรรมการ 
 ๗.๘ นางอําไพพรรณ  วรรณภิระ        กรรมการ 

๗.๙ นางเสาวนีย  แสงหงษ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารเชา และอาหารเพลใหกับคณะกรรมการประเมินฯ อาหารวางสําหรับ 

ครูนักเรียนและกลุมเปาหมายในชุมชน 
๘. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย 
 ๘.๑. นางสาวสุภาพร  เปงปง        ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาวสภุาภรณ  ชมพูแกว        กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวสุนิษา  บุญผล        กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว         กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี วางแผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน รับ - จาย เงินในการดําเนินงานรับการประเมินประเมิน

กิจกรรมดังกลาวจนกวาจะแลวเสร็จ 
๙. คณะกรรมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ประกอบดวย 
 ๙.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นายถวิล  ชยัยา    กรรมการ 

๙.๓  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
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๙.๔  นายพินิจ  ทังสุนันท    กรรมการ   
 ๙.๕  นายสุรัตน  จี้ฟู    กรรมการ 

๙.๖  นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการ 
๙.๗  นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
๙.๘  นางสาวอําภา   เขียวด ี   กรรมการ 
๙.๙  นายสุทน  คุมเสม    กรรมการ 
๙.๑๐ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๙.๑๑  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
๙.๑๒  นางลาวัลย  ขยันขาย   กรรมการ 
๙.๑๓  นายกฤษฎิ์ชาญ   รุนบาง   กรรมการ 

  ๙.๑๔  นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการ 
  ๙.๑๕  นางพันนภา   วลีดํารงค   กรรมการ 
  ๙.๑๖  นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
  ๙.๑๗  นางสาวประทุมพร  อภิวงค   กรรมการ 

๙.๑๘ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
  ๙.๑๙ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
   ๙.๒๐ นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน  กรรมการ 
   ๙.๒๑ นักเรียนแกนนําโครงงานทุกคน  กรรมการ 

 ๙.๒๒  นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ณ หองเกียรติยศ รวมกับนักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม 
๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผล ประกอบดวย 
 ๑๐.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ         ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวสุนิษา  บุญผล        กรรมการ 

 ๑๐.๔ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวเจนจิรา  หลาแกว        กรรมการ 
๑๐.๖ นางสาวพรสวรรค  วรรณภริะ       กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวบุศรินทร  ปลืม้ใจ         กรรมการ 

    ๑๐.๘ นางสาวสุริยพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดทําแบบประเมินการจัดกิจกรรม ประเมินกิจกรรม รวมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการ 

จัดกิจกรรม เพ่ือเสนอฝายบริหารตอไป 
 

    ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งนี้ ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค ท่ีตั้งไว และบังเกิดผลดีตอทางราชการ และเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว ใหรายงานผลการ
ดําเนินงานใหทราบดวย 

            สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑2 กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  

 
                 (นายจรัส  คําอาย) 

                ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
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กําหนดการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” 

โครงงาน “มอบไมตรีจิต  สรางชีวิตมีคุณคา  ลดปญญาการคิดส้ัน” 
วันจันทรท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

............................................................................. 
เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนแกนนํา คณะกรรมประเมิน คณะครู ผูปกครอง พรอมกัน ณ หองเกียรติยศ 

- ผูอํานวยการโรงเรียนกลาวตอนรับ คณะกรรมการประเมิน แนะนําผูมีสวนเก่ียวของ 
- คณะกรรมการประเมิน กลาววัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
- แกนนํานักเรียนโครงงาน นําเสนอผลงาน  
- นักเรียนนําเสนอวีทีอารการทํากิจกรรม 
- คณะกรรมการสอบถามผูมีสวนเก่ียวของ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนแกนนํา คณะกรรมประเมิน คณะครู ผูปกครอง จัดกิจกรรมโครงงาน  ณ หมูบานหวยหละ 
หมูท่ี ๑๓ ต.ปาพลู นักเรียนแกนนําโครงงานจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 - กิจกรรม “ตีเนียน เรียนภูมิปญญา” 
  กิจกรรม แกงแค 
  กิจกรรม ทําขนมเทียน 
  กิจกรรม ทําขาวเบือ (อาหารพ้ืนบานชนเผากะเหรี่ยง) 
เวลา ๑๑.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- กิจกรรมรูจัก รูใจ 
กิจกรรมมอบนม 
กิจกรรมการออกกําลังกาย การนวด 
กิจกรรมการรองเพลง 
กิจกรรมทําความสะอาดบาน 

เวลา ๑๕.๓๐ น. กิจกรรม สวดมนต ทําวัตรเย็น 
เวลา ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมถอดบทเรยีน  

 
 

 


