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คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง   
ท่ี 362 / ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “ผาปาสามัคคีกษิณานุสรณ” ทําบุญทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 
ของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  
………………………………………… 

 ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จะจัด “ผาปาสามัคคีกษิณานุสรณ” 
ทําบุญทอดผาปาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมทุน กอสรางลูว่ิง 
ภายในสนามกีฬา โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ในวันพุธท่ี 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 ณ หอประชุมอินทนิล 
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง เวลา 08.29  น. เปนตนไป 
                  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗(1) และมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากร รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย 
        ๑.๑ นายจรัส  คําอาย                ประธานกรรมการ 
        ๑.๒ นายถวิล  ชัยยา                      กรรมการ    
        ๑.๓ นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
         ๑.๔ นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 

 1.5 นางรุงตะวัน   ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการดําเนินงาน ของคณะกรรมการฝายตางๆ 

ตลอดแกไขปญหาอุปสรรคอันอาจเกิดข้ึน ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน    ประกอบดวย 
       ๒.๑ นางรุงตะวัน   ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
        ๒.๒ นายถวิล  ชัยยา รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓ นายเมธา  ศรีประทีป รองประธานกรรมการ 
 ๒.4 นายบรรจบ  ชูมก  กรรมการ 
  2.5 นางนพผกามาศ  สายนุวงศ กรรมการ  
 ๒.6 นางพิชยา  ชูมก                           กรรมการ 
  2.7 นางสาววัชรินทร  แกวมูล กรรมการ 
 ๒.8 นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  วางแผนการดําเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียม “ผาปาสามัคคีกษิณานุสรณ” 
ทําบุญทอดผาปาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง ประสานงานกับผูเก่ียวของฝายตางๆ ให
ดําเนินการเปนไปดวยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
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๓. คณะกรรมการฝายศาสนพิธี  ประกอบดวย 
      ๓.๑  นายถวิล  ชัยยา ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางสาวอําภา  เขียวดี                     กรรมการ 
 3.3  นายสุรัตน  จี้ฟู                             กรรมการ 
      ๓.4  นางอรพินธ   กันทะรัน                     กรรมการ 
 ๓.5  นายชาญณรงค   สมบัติใหม  กรรมการ 
  3.6  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 
      ๓.7  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
 3.8  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน                     กรรมการและเลขานุการ  

 มีหนาท่ี  นิมนตพระสงฆในการทําพิธีสืบชะตา ทําบุญทอดผาปา เชิญมรรคทายก ดําเนินการพิธีสืบชะตา 
ทําบุญทอดผาปา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบพิธี จัดเตรียมข้ันตอนพิธีการทางศาสนา 
ดําเนินงานตามพิธีทางศาสนา และคณะกรรมการฝายจัดสถานที่  

๔. คณะกรรมการฝายสถานท่ี   ประกอบดวย 
 ๔.๑  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล             ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายเรืองฤทธ์ิ  พินิจพรรณ กรรมการ 
 ๔.๓  นายชัยพิชิต   อุดคํามี กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย             กรรมการ  
 ๔.๕  นักการภารโรงทุกคน กรรมการ  
 ๔.๖  แมบานทุกคน                         กรรมการ 
 ๔.๗  นายผจญ  ภิระแกว  กรรมการ 
 4.8  นายชน  ชัยพูน กรรมการ 
 4.9  นายสุทิศ  มณีทอง กรรมการ    
 ๔.10  นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน               กรรมการ 
 ๔.11  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน กรรมการ 
 ๔.๑2 นายชาญณรงค  สมบัติใหม                 กรรมการและเลขานุการ  
 มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานทีใ่นการทําพิธีสืบชะตา ทําบุญทอดผาปา และจัดเตรียม ตกแตงสถานที่บริเวณพิธี 
จัดโตะ เกาอ้ี สําหรับคณะครูและแขกที่มารวมงาน จัดสถานที่สําหรับนักเรียน ดําเนินการเก่ียวกับสถานที่อ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม ใหสะอาดเรียบรอยสวยงาม ประสานงานกับฝายพิธีทางศาสนา พิธีกร และดําเนินการ
จัดเก็บใหเรียบรอยเม่ือเสร็จพิธี   

๕. คณะกรรมการฝายการเงิน     ประกอบดวย 
      ๕.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ                           ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล              กรรมการ 
      ๕.๓  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวนิรมล  พิมพทอง กรรมการ  
 5.5  นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว                กรรมการ 
          ๕.6  นางสาวสุภาพร  เปงปง                   กรรมการและเลขานุการ  
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 มีหนาท่ี   รับเงินทําบุญ รวบรวมเงิน และจัดทําบัญชีการเบิกจายการดําเนินการในการทําบุญ รายงาน
การใชจาย เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงาน   

    ๖. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา   ประกอบดวย 
       ๖.๑  นายบรรจบ   ชูมก                           ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  นายนิพล  ปลุกเสก กรรมการ 
 ๖.๓  นายพงศนรินทร   อินกองงาม กรรมการ 
 6.4  นายเอกดน  อินตะปน กรรมการ 
 ๖.5  นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 
   6.6  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน กรรมการและเลขานุการ      

 มีหนาท่ี  จัดเตรียมเครื่องเสียง  ควบคุมดูแลอุปกรณเครื่องเสียงที่ใชในพิธีการ  บันทึกภาพ  ถายวีดีโอ 
และการดําเนินงานอ่ืนๆ เก่ียวกับ แสง เสียง ตลอดงาน 

๗. คณะกรรมการฝายตอนรับ   ประกอบดวย 
       ๗.๑  นางพิชยา  ชูมก                           ประธานกรรมการ 
 7.2  นางฉวรัตน   คําธัญ กรรมการ 
 ๗.3  นางจันทรเพ็ญ    ยอดยา                   กรรมการ 
         ๗.4  นางสาวอําภา  เขียวดี กรรมการ 
 ๗.5  นางลําดวน  ติดทะ กรรมการ 
         ๗.6  นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ 
         ๗.7  นางลาวัลย  ขยันขาย กรรมการ  
  7.8  นางอุมาพร  แกวปวน กรรมการ 
         ๗.9  นางสาววัชรินทร  แกวมูล                     กรรมการ  
         ๗.10  นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา กรรมการ 
 7.11 นางศิริญญา   หลาเต็น กรรมการ 
  7.๑2 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
         ๗.13 Mr.Philip Dave C.cajes กรรมการ 
         ๗.๑4 Mr.John Subba กรรมการ 
 7.15 คณะกรรมการสภานักเรียน                     กรรมการ  
 ๗.๑6 นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ใหการตอนรับแขกทุกทานที่มารวมงาน   

๘. คณะกรรมการฝายปฏิคม  ประกอบดวย 
         ๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ                      ประธานกรรมการ  
         ๘.๒  นางเสาวนีย  แสงหงษ                         กรรมการ 
         ๘.๓  นางญาดา  ตรีเนตร กรรมการ 
    ๘.๔  นางสาวอรนุช    เรือนคํา                   กรรมการ 
            ๘.๕  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
        8.6  นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง  กรรมการ 
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            ๘.7  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
            ๘.8  นางสาวนิตยา  แปงชัย   กรรมการ 
            ๘.9  นางสาวนิรมล  พิมพทอง   กรรมการ 
     8.๑0 นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย  กรรมการ      
    8.11 นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
            ๘.12 นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง  กรรมการ 
     8.13 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง  กรรมการ 
     8.14 นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว   กรรมการ 
    ๘.15 นางจนัทรวัน  รั่วรู   กรรมการ 
     8.16 นักศึกษาฝกประสบการณทกุคน   กรรมการ  
     8.17  นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล                 กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดเตรียมอาหารวาง นํ้าด่ืม สําหรับครูและบุคลากรและแขกผูเกียรติที่มารวมงาน จัดเตรียม
อาหารใสปนโตถวายพระ และดําเนินการจัดเก็บอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยเม่ือเสร็จการดําเนินงาน 

9. คณะกรรมการฝายพิธีการ   ประกอบดวย 
          9.๑  นายบรรจบ  ชูมก                     ประธานกรรมการ 
          9.๒  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
          9.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ 
            9.๔  นางสาวอัมพร  นามณี     กรรมการ 
    9.5  นางสาวชลิดา  โอดบาง                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ  เพื่อเตรียมขอมูลในการลําดับข้ันตอนพิธีการ 
ประชาสัมพันธ กิจกรรมใหคณะครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหทราบอยางทั่วถึง 

๑0. คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบดวย 
       ๑0.๑ นายเมธา  ศรีประทีป                         ประธานกรรมการ 
        ๑0.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท                          กรรมการ 
        ๑0.๓ นางศรีเริญ  มีพิมพ กรรมการ 
        ๑0.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา กรรมการ 
        ๑0.๕ นางพันนภา  วลีดํารงค กรรมการ 
  10.6 นางสาวปทุมพร  อภิวงค กรรมการ 
 10.7 นายธนวัฒน  สิทธิตัน กรรมกา  
        ๑0.8 ครูที่ปรึกษาทุกคน           กรรมการ 
        ๑0.9 นายกฤษฎิช์าญ  รุนบาง                     กรรมการและเลขานุการ 

        มีหนาท่ี จัดเตรียม ควบคุม ดูแล นักเรียนในการเขารวมกิจกรรม ใหอยูในระเบียบ และระหวางการ
ประกอบพิธี จัดนักเรียนใหเขารวมพิธีและน่ังประจําที่ใหเรียบรอย ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
และที่ไมเขารวมกิจกรรม รายงานตอผูอํานวยการทราบเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 
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๑3. คณะกรรมการฝายขบวนแหองคผาปา   ประกอบดวย 
         ๑3.๑ นายเมธา  ศรีประทีป                         ประธานกรรมการ 
        ๑3.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท                          กรรมการ 
        ๑3.๓ นางศรีเริญ  มีพิมพ กรรมการ 
        ๑3.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา กรรมการ 
        ๑3.๕ นางพันนภา  วลีดํารงค กรรมการ 
  13.6 นางสาวปทุมพร  อภิวงค กรรมการ 
 13.7 นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
        ๑3.8 ครูที่ปรึกษาทุกคน           กรรมการ 
        ๑3.9 นายกฤษฎิช์าญ  รุนบาง                     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  วางแผนการแหองคผาปาจากหนาโรงเรียนไปถึงตลาดโลตัสเขามาโรงเรียน และควบคุมดูแล
นักเรียนในการรวมกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

 

14. คณะกรรมการฝายธุรการ    ประกอบดวย 
     14.1 นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
    14.2 นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา    กรรมการ 
    14.3  นางสาววรัญญา   เปงปง   กรรมการ 
    14.4 นางสาวนิตยา  แปงชัย   กรรมการ 
    14.5 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง  กรรมการ 
    14.6 นายสุทน  คุมเสม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดทําฎีกาผาปา แจกจายฎีกาผาปาใหกับครู บุคลากร นักเรียน  หนวยงานตางๆ และทําหนังสือ
เชิญแขกมารวมงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563  

15. คณะกรรมการฝายประเมินผล   ประกอบดวย 
         ๑5.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล ประธานกรรมการ 
          ๑5.๒ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการ 
          ๑5.3 นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการ 
  15.4 นางอุมาพร  แกวปวน                   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินงาน  และกิจกรรมตางๆ  สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

 

 ทั้งน้ี ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําส่ัง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ
และใหสําเร็จลุลวง เพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการ 
 

                                 ส่ัง ณ วันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                                                         
 
                                                                   (นายจรัส  คําอาย) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


