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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่243/๒๕๖๕    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค ์“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” 

 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

..................................................................... 
ด้วยมูลนิธิ  พอ.สว ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวง

สาธารณสุข ได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดล าปาง 
จังหวัดล าพูน อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เห็นสมควรด าเนินงานทันตกรรมป้องกันในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลรักษาเหงือกและฟัน
ของตนเอง เพ่ือให้มีทันตสุขนิสัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาด สามารถดูแลฟันของ
ตนเองได้  ทางงานอนามัยโรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพ่ือเป็นการ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
“พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.20 - 15.50 น. ณ หอประชุม
อินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเออบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน   

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดประสิทธิอาพประสิทธิพลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตราที่ ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และ มาตรา ๘๖ แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ     กรรมการ 
๑.๓ นางศิริญญา  หล้าเต็น     กรรมการ 
๑.๔ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ประสานงาน อ านวยความสะดวก ในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม   ประกอบด้วย 
๒.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล             ประธานกรรมการ 
๒.2 นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.3 นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง   กรรมการ 
๒.4 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๒.5 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินงานกิจกรรม ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
.../๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
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๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่        ประกอบด้วย 
๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่    กรรมการ 
๓.๓ นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
3.4 นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
๓.5 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๓.6 นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    กรรมการ 
3.7 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
๓.8 นายบุญเลิศ บุญศรี      กรรมการ 
3.9 นางจันทร์วัน รูรั่ว     กรรมการ 
๓.10 นายสมาน จันทร์ธง    กรรมการ 
3.11 นางนอาพร เขื่อนตา    กรรมการ 
3.12 นางนิอา  จินดาหลวง    กรรมการ 
3.13 นางพรทิพย์  ใจเปี้ย    กรรมการ 
3.14 นางนาตยา  ทาศรี    กรรมการ 
3.15 นางสาวทัศนี  พุทธกาล    กรรมการ 
3.16 นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์    กรรมการ 
3.17 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการ 
3.18 นายสหัสวรรษ  แสนธรุะ    กรรมการ 
3.19 นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ   กรรมการ 
3.20 นายเดชพนต์  เงินถา    กรรมการ 
3.21 นางสาวพนิดา ดอกแจ๋ง    กรรมการ 
๓.22 นายชัยพิชิต  อุดค ามี     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ี ให้เพียงพอกับนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมในการแปรงฟันให้กับนักเรียน 

๔. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน        ประกอบด้วย 
๔.๑ นางพันนอา  วลีด ารง                ม.1/1  ประธานกรรมการ 
๔.2 นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง         ม.1/1  กรรมการ 
๔.3 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน  ม.1/2  กรรมการ 
๔.4 นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์ ม.1/3  กรรมการ 
๔.5 นางกาญจนา   เหลืองทา  ม.1/3  กรรมการ 
๔.6 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ม.1/4  กรรมการ 
๔.7 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  ม.1/4  กรรมการ 
๔.8 นางสุอาอรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล ม.1/5  กรรมการ 
4.9 นางกนกวรรณ  ฟุงฟู  ม.1/5  กรรมการ 
๔.10 นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม ม.1/6  กรรมการ 
๔.11 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล ม.1/6  กรรมการ 
4.12 นายสหัสวรรษ  แสนธรุะ  ม.1/2  กรรมการ 
4.13  นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ ม.1/3  กรรมการ 
4.14  นายเดชพนต์  เงินถา  ม.1/4  กรรมการ 

.../4.15 นางสาวพนิดา 
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4.15 นางสาวพนิดา ดอกแจ๋ง  ม.1/6  กรรมการ 
4.16 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย  ม.1/2  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและแจ้งให้นักเรียนน าแปรงสีฟัน ถ้วยน้ า และกระจก
เงาบานเล็กมาจากบ้าน เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม 

2. ควบคุมดูแลนักเรียนในการท ากิจกรรม 
3. ท าการตรวจและบันทึกผลการตรวจประสิทธิอาพการแปรงฟันของนักเรียนในชั้นเรียน 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร   ประกอบด้วย 
5.๑ นางกาญจนา  เหลืองทา    ประธานกรรมการ 
5.๒ นายพิชัย   นิราราช    กรรมการ 
5.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง     กรรมการ 
5.4 นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ ด าเนินรายการตามก าหนดการ ชี้แจง นัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการพิธีเปิด-ปิด 
กิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิอาพ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยำกรบรรยำยควำมรู้ ประกอบด้วย 
6.๑ นางสาวพลอย ครุฑน้อย    ประธานกรรมการ 
6.๒ นางศรีเริญ มีพิมพ์    กรรมการ 
6.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง   กรรมการ 
6.4 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.1  ตามกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง” 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๗.๑ นายบรรจบ  ชูมก     ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายบัญชา บังคมเนตร    กรรมการ 
๗.๓ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนและเตรียมเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ เพ่ือให้วิทยากร
บรรยายกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”ฯลฯ และบันทึกอาพกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย 
8.๑ นางสาวพลอย ครุฑน้อย    ประธานกรรมการ 
8.๒ นางศรีเริญ มีพิมพ์    กรรมการ 
8.๓ นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    กรรมการ 
8.4 นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ จัดท าเตรียมแบบบันทึกผลการตรวจประสิทธิอาพการแปรงฟันกิจกรรมรณรงค์  
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล      ประกอบด้วย 
9.๑ นางสาวพลอย ครุฑน้อย    ประธานกรรมการ 
9.๒ นางศรีเริญ มีพิมพ์    กรรมการ 
9.๓ นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    กรรมการ 
9.4 นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 
 

.../มีหน้าที ่
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มีหน้ำที่  1. ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
2. ด าเนินการส่งรูปอาพกิจกรรมและผลการตรวจประสิทธิอาพการแปรงฟันกิจกรรม

รณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ปี 2565 แก่ สสจ.ล าพูนต่อไป 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ     

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ วันที่  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอำด เหงือกแข็งแรง” 
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี   

วันพุธ ที่ 22 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลำ 13.20 - 15.50 น. 
ณ หอประชุมอินทนิล  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

............................................................ 
 

 

13.20 น.                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกัน ณ บริเวณหอประชุมอินทนิล 
13.20 - 13.50 น.    - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                             - ประธานในพิธีกล่าวรายงาน                      
13.50 – 14.40 น.    วิทยากรให้ความรู้   
                                    - รู้จักเหงือกและฟัน 
                                    - โรคในช่องปาก 
                                    - การดูแลสุขอาพในช่องปาก  
                                    - จัดฟันแฟชั่น  
                              (วิทยากร นางสาวพลอย ครุฑน้อย  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการ) 
                                  
                            ปฏิบตัิกิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ  
๑4.4๐ – 15.30 น.    - นักเรียนแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึง 
                             - เคี้ยวเม็ดสีย้อมฟัน   
                             - ตรวจดูความสะอาดหลังการแปรงฟันและบันทึกผลการตรวจประสิทธิอาพการแปรงฟัน 
15.30 – 15.50 น.   -  พิธีปิด 
                            -  นักเรียนกลับบ้าน 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ  

1. นักเรียนน าแปรงสีฟัน ถ้วยน้ า และกระจกเงาบานเล็กมาจากบ้าน 
2. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 

 


