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 ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 279/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 
................................................................. 

     เนื่องด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมเรียนรู้วันส าคัญทางพุทธศาสนา และได้ประกอบ
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักในบทบาทของการปฏิบัติตนในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดี พร้อมทั้งเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น ดังนั้นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง         
จึงก าหนดจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน     

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม    ประกอบด้วย 
๒.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
๒.๓ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการ 
๒.๔ นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน    กรรมการ 
๒.๕ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย       กรรมการ 
๒.๖ นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๒.๗ นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๒.๘ นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
๒.๑๑ นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
๒.๑๒ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอ าภา   เขียวด ี    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  ด าเนินการกิจกรรมตักบาตร ประจ าเดือน ให้ไปด้วยความเรียบร้อย 
.../๓. คณะกรรมการพิธีการ 
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๓. คณะกรรมกำรพิธีกำรและนิมนต์พระสงฆ์      ประกอบด้วย 
๓.๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอรพินธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
๓.๓ นายชายเชษฐ์ ทิพยอด    กรรมการ 
๓.๔ นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ด าเนินการทางด้านศาสนา ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
  ๒. นิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบศาสนพิธี 

๔. คณะกรรมกำรจัดหำเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม   ประกอบด้วย 
๔.๑ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายชัยพิชิต  อุดค ามี     กรรมการ  
๔.๓ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
๔.๔ นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
๔.๕ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    กรรมการ 
๔.๖ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวบารมี  วรรณห้วย    กรรมการ 
๔.๘ นางสาวเมธาวี  วรรณค า    กรรมการ 
๔.๙ นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง    กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวสุนิสา  สุนันตะ๊    กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรมถวายส าหรับพระสงฆ์ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๕ พร้อมทั้งกรวยดอกไม้ อุปกรณ์ส าหรับกรวดน้ าให้กับผู้บริหาร ครูและดูแลความเรียบร้อยโต๊ะหมู่บูชา   

๕. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ      ประกอบด้วย 
๕.๑ นายบรรจบ  ชูมก     ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๕.๓ นายชัยพิชิต   พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์     ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
๖.๓ นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์    กรรมการ 
๖.๔ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทราบและแจ้งให้
นักเรียนน าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมท าบุญตักบาตร 

 
 

.../๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
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๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน     ประกอบด้วย 
๗.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
๗.๓  นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
๗.๔  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
๗.๖  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๗.๗  นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๗.๘  นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์   กรรมการ 
๗.๙  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม    กรรมการ 
๗.๑๐ ครูประจ าชั้นทุกคน    กรรมการ 
๗.๑๑ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งควบคุมดูแลนักเรียนให้ด าเนินกิจกรรมด้วย
ความเรียบร้อย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่    ประกอบด้วย 
๘.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายพิชัย นิราราช     กรรมการ 
๘.๓ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการ 
๘.๔ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
๘.๕ นายฐานันดร์  สุรวิรรณ    กรรมการ 
๘.๖ นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๘.๗ นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการ 
๘.๘ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๘.๙ นายชายเชษฐ์  ทิพยอด    กรรมการ 
๘.๑๐ นายวชัรพงศ์ ผานดอยแดน   กรรมการ 
๘.๑๑ นายเดชพนต์ เงินถา    กรรมการ 
๘.๑๒ นายนัฐกานต์ แสนคง    กรรมการ 
๘.๑๓ นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม    กรรมการ 
๘.๑๔ นายธนากร หลู่ปิน    กรรมการ 
๘.๑๕ นายสหัสวรรษ แสนธุระ    กรรมการ 
๘.๑๖ นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์    กรรมการ 
๘.๑๗  นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
๘.๑๘ นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
๘.๑๙ นางจันทร์วัน  รัว่รู ้    กรรมการ 
๘.๒๐ นายผจญ   ภิระแก้ว    กรรมการ 
๘.๒๑ นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์ลอย   กรรมการ 
๘.๒๒ นางนภาพร  เขื่อนตา     กรรมการ 
๘.๒๓ นางนิภา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๘.๒๔ นางพรทิพย์  ใจเปี้ย    กรรมการ 

.../๘.๒๕ นางสาวนาตยา 
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๘.๒๕ นางนาตยา  ทาศร ี    กรรมการ 
๘.๒๖ นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    กรรมการ 
๘.๒๗ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 
๘.๒๘ นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการและเลขานุการ                                         

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้าเสาธง 
๒. จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์ส าหรับพิธีสงฆ์ และการตักบาตร 
๓. จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอ้ี ในการประกอบพิธีให้เพียงพอกับจ านวนพระและคณะครู 
๔. ประสานกับคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 

๙. คณะกรรมกำรปฏิคม    ประกอบด้วย 
๙.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางพันนภา  วลีด ารงค์    กรรมการ 
๙.๓ นางจันทร์วัน  รั่วรู ้    กรรมการ 
๙.๔ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
๙.๕ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
๙.๖ นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง   กรรมการ 
๙.๗ นางสาวสุภาภรณ์  ชมภแูก้ว   กรรมการ 
๙.๘ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมภัตตาหาร น้ าปานะ ส าหรับพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต 

๑๐. คณะกรรมกำรประเมินผล      ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง   กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์   กรรมการ 
๑๐.๖ นางสาววรรณิชา  ผาสกุ    กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ   กรรมการ 
๑๐.๘ นางสาวปรียานุช  ปวนเปี้ย   กรรมการ 
๑๐.๙ นายธนวรรน์  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ออกแบบประเมินผล ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  กรกฎคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมตักบำตร 

เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกลุ่มสีพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง 
- พระภิกษุสงฆ์นั่งประจ าที่ 
- กิจกรรมตักบาตร  
- นักเรียนใส่ในบาตร  
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- คณะครูนักเรียนกล่าวค าสมาทานศีล 
- พิธีถวายเครื่องไทยทานและจตุปัจจัย 
- พิธีถวายเทียนพรรษา 
- ประธานสงฆ์ให้ศีล คณะครูและนักเรียนรับศีลพร้อมกัน 
- พิธีกรวดน้ า 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- เสร็จพิธีท าบุญตักบาตร 
 
 

หมายเหตุ  :   ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


