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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่542/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๕ 
………………...........………………………………………. 

  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดให้มีการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี  
๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งและมอบหมายให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

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

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของคณะกรรมการ  
ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดแก้ไขปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดข้ึน ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไซยเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางพิชยา  ชูมก      รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นายสุทน  คุ้มเสม     กรรมการ 
๒.๕ นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
๒.๖ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
๒.๗ นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
๒.๘ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.๙ นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 
๒.๑๐ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการ 
2.12 นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
๒.๑3 นายพิชัย  นิราราช     กรรมการและเลขานุการ 

.../มีหน้าที่ 
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มีหน้าที่ ๑. ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

๒. ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๓.2 นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
๓.3 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๓.4 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๓.5 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย          กรรมการ            
๓.6 นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
๓.7 นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าเสาธง โต๊ะหมู่ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ฉากเวที พานพุ่ม 
กรวยดอกไม้ 

๒. จัดเตรียมพวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธี แท่นพิธี แท่นกล่าวรายงาน ให้พร้อม 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
๔.๑ นายพิชัย  นิราราช    ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
๔.๓ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    กรรมการ 
4.๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
๔.๖ นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ฝึกซ้อมจัดล าดับพิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดีในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2๕๖๕  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมกองลูกเสือเข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี ประกอบด้วย 
๕.๑ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.๑ ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ประธานกรรมการ 
๕.๑.๒ นางศรีเริญ  มีพิมพ์     กรรมการ 
๕.๑.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๕.๑.๔ นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
๕.๑.๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
๕.๑.๖ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๕.๑.๗ นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ   กรรมการ 
๕.๑.8 นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง   กรรมการ 
๕.๑.9 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการและเลขานุการ  

.../๕.๒ กองลูกเสือสามัญ 
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๕.๒ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.๒ ประกอบด้วย 
๕.๒.๑ นางล าดวน  ติดทะ    ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
๕.๒.๓ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
๕.๒.๔ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๕.๒.๕ นายธนวรรธน ์ ชัยยา       กรรมการ 
๕.๒.๖ นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ                         
๕.๒.๗ นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์   กรรมการ 
๕.๒.๘ นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง  กรรมการ 
๕.๒.๙ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ   

๕.๓ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.๓ ประกอบด้วย 
๕.๓.๑ นายสุทน  คุ้มเสม    ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นายบรรจบ  ชูมก      กรรมการ 
๕.๓.๓ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
๕.๓.๔ นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
๕.๓.๕ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ 
๕.๓.๖ นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
๕.๓.๗ นายนฐักานต์  แสนคง   กรรมการ 
๕.๓.8 นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน   กรรมการ 
๕.๓.9 นางสาวธิดาทิพย์  น าแม่อู   กรรมการ 
๕.๓.10 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๔ กองเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.๑ , ม.๒  ประกอบด้วย 
๕.๔.๑ นางสาวอัมพร  นามณี     ประธานกรรมการ 
๕.๔.๒ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๕.๔.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๕.๔.4 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ก ากับดูแลกองลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี  
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คาบท่ี ๑ ด้วยความพร้อมเพรียง และตรวจเช็ครายชื่อลูกเสือ เนตรนารี 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๒. น าลูกเสือ-เนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณเขตพ้ืนที่ต่างๆของโรงเรียน 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล    ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ   กรรมการ 
๖.๓ นางศรีเริญ มีพิมพ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ดูแลและประสานงาน กับงานอนามัยโรงเรียนในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์      
๒. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นลูกเสือและเนตรนารี ที่เจ็บป่วยในระหว่างพิธีการ 

.../๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
๗.๑ นายบรรจบ  ชูมก     ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการ 
7.3 นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๗.4 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเพ่ือใช้ในช่วงพิธีการให้พร้อม 
๒. เปิดเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี ในช่วงพิธีการให้พร้อม 
๓. บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกกล้องวิดีทัศน์ ตลอดช่วงการด าเนินงาน  

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
๘.๑ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล     กรรมการ 
๘.๓ นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการ 
๘.๔ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
๘.๕ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลแบบทดสอบความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม 

2. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป  

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๒2  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ก ำหนดกำร 

วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่  ๒๕  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ สนำมโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
--------------------------------- 

เวลา ๐๘.๒๐ น. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีตั้งแถวในสนามบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
(ไม่มีอาวุธ).........ผู้บังคับขบวนลูกเสือ สั่ง “ลูกเสือตามระเบียบพัก”  

เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลาของกองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑, ๒ และ ๓ 
เวลา ๐๘.๓๙ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
  - พิธีกรสั่ง “ลูกเสือท าความเคารพประธานในพิธี...ตรง”.. (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

- ผู้บังคับขบวนลูกเสือ วิ่งไปรายงานต่อประธานในพิธี 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีประจ าแท่นรับรายงาน 
- พิธีกรสั่ง “ลูกเสือท าความเคารพประธานในพิธี...ตรง”  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานประกอบพิธี 

- วางพวงมาลา, จุดเครื่องทองน้อย 
- ถวายบังคม 
- ถวายราชสดุดี 

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๖  
(ประธานหันหน้าสู่กองลูกเสือ) 

- จบค ากล่าวสดุดีพระเกียรติ  
(ประธานหันหน้าเข้าสู่พระบรมรูป รัชกาลที่ 6) 

- พิธีกรสั่ง ลูกเสือถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระเจ้าอยู่หัว  
พระผู้พระราชทาน  ก าเนิดลูกเสือไทย.......ตรง.... (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

- ผู้บังคับขบวนลูกเสือ สั่ง “ลูกเสือตามระเบียบพัก”  
- เสร็จพิธี ประธานในพิธีกลับ   
- ผู้บังคับขบวนลูกเสือ สั่ง “ลูกเสือส่งประธานในพิธีกลับ.....ตรง” (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- ผู้บังคับขบวนลูกเสือนัดหมายลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  
- ผู้บังคับขบวนลูกเสือ สั่ง “ลูกเสือตรง”  “ กองแยก”….. เสร็จพิธี 
 

หมำยเหตุ  :   1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. การแต่งกาย  

- ชุดเครื่องแบบลูกเสือ (ใช้หมวกปีก/หมวกเบเร่ย์) ชาย : กางเกงขาสั้น หญิง : ชุดฝึก/ชุดพิเศษ 
- ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ หรือเหรียญลูกเสือ

สรรเสริญ หรือเหรียญลูกเสือสดุดี (ถ้ามี) 
- ผ้าผูกคอตามสังกัด (ผ้าผูกคอลูกเสือจังหวัดล าพูน คือ สีบานเย็นขลิบน้ าเงิน) 


