
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ท่ี ๕๑๙/๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน “วันอนุรกัษ์สืบสานงานยี่เป็ง”  
……………………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง ซึ่งเป็นวันลอยกระทงหรือวันยี่เป็ง 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ ในวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๒๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ
หอประชุมอินทนิล, อาคารโดม ถนนด้านหลังอาคาร ๓ และบริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

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

มีหน้ำที่ วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม    ประกอบด้วย 
๒.๑  นางรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางศิริญญา  หล้าเต็น   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
๒.๔  นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.๕  นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
๒.๖  นายพิชัย  นิราราช   กรรมการ 
๒.๗  นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   กรรมการ 
๒.๘  นางสาวอ าไพ สิทธิกาน   กรรมการ 
๒.9  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  กรรมการ 
๒.10  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
๒.11  นางศรีเริญ  มีพิมพ ์   กรรมการ 
๒.๑2  นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ    
๒.๑3  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๑4  นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมการ 
๒.๑5  นางสาวชลิดา โอดบาง   กรรมการ 
 

../๒.๑6  นางสาวสุริยาพร 
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๒.๑6  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
๒.๑7  นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑8  นายธนวรรธน ์ ชัยยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดกิจกรรมตลอดงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๓.๑  นางสาวชลิดา โอดบาง   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๓.๓  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน  กรรมการ 
๓.๔  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานงานยี่เป็ง ก่อนการจัดงาน และในวันงาน
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวด   ประกอบด้วย 
๔.๑ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดกระทงเล็ก  ระดับชั้น ม.ต้น 

๔.๑.๑ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   ประธานกรรมการ 
๔.๑.๒ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
๔.๑.๓ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
๔.๑.๔ นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
๔.๑.๕ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   กรรมการและเลขานุการ  

๔.๒ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดกระทงเล็ก  ระดับชั้น ม.ปลำย    
๔.๒.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   ประธานกรรมการ 
๔.๒.๒ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   กรรมการ 
๔.๒.๓ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
๔.๒.๔ นางสาวสุภาภรณ์  เป็งปิง   กรรมการ 
๔.๒.๕ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการและเลขานุการ  

     ๔.๓ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดเจดีย์ทรำย  ระดับชั้น ม.ต้น      
๔.๓.๑ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
๔.๓.๒ นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๔.๓.๓ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
๔.๓.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
๔.๓.๕ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการและเลขานุการ  

๔.๔ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดเจดีย์ทรำย  ระดับชั้น ม.ปลำย    
๔.๔.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ ์   ประธานกรรมการ 
๔.๔.๒ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ 
๔.๔.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๔.๔.๔ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
๔.๔.๕ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ คณะกรรมการ ข้อ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔   
๑. จัดการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้มอบหมาย 

              ../๒ ตัดสินผลการประกวด 
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๒. ตัดสินผลการประกวดและรายงานคณะฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรม 
๔.๕ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรกิจกรรมโคมลอยลอดห่วง   

๔.๕.๑ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   ประธานกรรมการ 
๔.๕.๒ นายพิชัย นิราราช    กรรมการ 
๔.๕.๓ นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
๔.๕.๔ นายพงค์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ  
๔.๕.๕ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๔.๕.๖ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๔.๕.๗ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  
๑. เรียงล าดับการปล่อยโคมลอดห่วง  
๒. อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลนักเรียนในการปล่อยโคมลอดห่วง 

๔.๖ กรรมกำรฝ่ำยจัดกำรกำดม่ัวครัวฮอม  
๔.๖.๑  นางพิชยา  ชูมก    ประธานกรรมการ 
๔.๖.๒  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๔.๖.๓  นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการ 
๔.๖.๔  นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ  
๔.๖.๕  นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
๔.๖.๖  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
๔.๖.๗  นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
๔.๖.๘  นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 
๔.๖.๙  นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง  กรรมการ 
๔.๖.๑๐ นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๔.๖.๑๑ ครูประจ าช้ันทุกห้อง   กรรมการ 
๔.๖.๑2 คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๔.๖.๑3 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษากับนักเรียนกิจกรรมกาดมั่ว

ครัวฮอม 
๔.๗ กรรมกำรประกวดเทพบุตรและเทพี ยี่เป็ง  

๔.๗.๑ นายพิชัย นิราราช    ประธานกรรมการ 
๔.๗.๒ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๔.๗.๓ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล   กรรมการ 
๔.๗.๔ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์   กรรมการ 
๔.๗.๕ นายชัยพิชิต อุดคามี   กรรมการ 
๔.๗.๖ นายฐานันดร์ สุริวรรณ   กรรมการ 
๔.๗.๗ นางสาวชลิดา โอดบาง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ตัดสินการประกวดเทพบุตรและเทพียี่เป็ง   
 

../๔.๘ คณะกรรมการนันทนาการ  
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๔.๘ กรรมกำรนันทนำกำร บรรเลงเพลงโฟค์ซองและฝึกซ้อมกำรแสดง  
๔.๘.๑ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ประธานกรรมการ 
๔.๘.๒ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
๔.๘.๓ นายฐานันดร์ สุริวรรณ   กรรมการ 
๔.๘.๔ นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์    กรรมการ 
๔.๘.๕ นายเฉลิมชนม์  วรรณพาน   กรรมการ 
๔.๘.๖ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง     กรรมการ 
๔.๘.๗ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. ให้ความบันเทิงบรรเลงเพลงตลอดงาน  
๒. ฝึกซ้อมการแสดงช่วงพักการประกวดเทพบุตรและเทพียี่เป็ง  

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่    ประกอบด้วย 
๕.๑  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการ 
๕.4  นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
๕.5  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
5.6  นายสิทธิพงศ์  อินชัยวงค์    กรรมการ 
๕.7  นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน   กรรมการ 
๕.8  นายเดชพนต์  เงินถา    กรรมการ 
๕.9  นายนัฐกานต์  แสนคง    กรรมการ 
๕.10  นายศิลปานันท์  บุญอุ้ม    กรรมการ 
๕.๑1 นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์    กรรมการ 
๕.๑2 นายสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการ 
๕.๑3 นางสาวบารมี  วรรณห้วย   กรรมการ 
๕.๑4 นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง    กรรมการ 
๕.๑5 นางสาวธิดาทิพย์  น าแม่อู   กรรมการ 
๕.๑6 นางสาวเรนุกา  นนตานอก   กรรมการ 
๕.๑7 นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์   กรรมการ 
๕.๑8 นางสาววรรณิชา  ผาสุก    กรรมการ 
๕.๑9 นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ   กรรมการ 
๕.20 นางสาวปรียานุช  ปวนเป้ีย   กรรมการ   
๕.๒1 นางนภาพร  เข่ือนตา    กรรมการ 
๔.๒2 นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    กรรมการ 
๔.๒3 นางนิภา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๔.๒4 นางสาวนาตยา  ทาศรี    กรรมการ 
๔.๒5 นางพรทิพย์  ใจเป้ีย    กรรมการ 
๕.๒6 คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 

…/๕.๒7 นายชัยพิชิต 
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๕.๒7 นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  

๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณหอประชุมอินนิล, บริเวณสนามฟุตบอล, อาคารโดม,  
หน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ถนนต้ังแต่อาคารพลศึกษาถึงโรงอาหาร ใต้ต้นมะขาม 

๒. ดูแลสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ จัดและตกแต่งให้สวยงาม 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
๖.๑  นายบรรจบ   ชูมก     ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์     กรรมการ 
๖.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร     กรรมการ 
๖.๔  นายเฉลิมชนม์  วรรณพาน    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงบริเวณจัดกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย   ประกอบด้วย       
๗.๑  นางศิริญญา  หล้าเต็น     ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง     รองประธานกรรมการ 
๗.๓  นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
๗.๔  นางกาญจนา เหลืองทา     กรรมการ 
๗.๕  นางสาวประทุมพร อภิวงศ์    กรรมการ 
๗.๖  นายณฐพล  พงษ์ธรรม     กรรมการ 
๗.๗  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๗.๘  นายบัญชา บังคมเนตร     กรรมการ 
๗.๙  ครูปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
๗.๑๐  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๗.๑๑  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 

         ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยรำงวัล/เกียรติบัตรและประเมินผล  ประกอบด้วย 
๘.๑  นางสาวอ าภา  เขียวดี     ประธานกรรมการ  
๘.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
๘.๓ นายธนวรรธน์  ชัยยา     กรรมการ 
๘.๔ นางสาวบารมี  วรรณห้วย    กรรมการ 
๘.๕ นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง     กรรมการ  
๘.๖ นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน     กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที่ จัดเตรียมรางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทและจัดท าแบบ

ประเมินการจัดกิจกรรม ประเมินกิจกรรม รวมท้ังจัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อเสนอฝ่าย
บริหารต่อไป 

 
 

.../ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ี 



~ ๖ ~ 
 

ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 


