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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 566/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจ าปี ๒๕๖๕ 
........................................................................................  

 

  เนื่องด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง ก าหนดจัดกิจกรรมการประกวดป้ายนิเทศขึ้น และให้แต่ละห้องส่งผลงานในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม     
พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้ปฏิบัติงานบุคลากรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นายธีระศักดิ์   แก้วสุข    ประธานกรรมการ 
1.2 นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ    กรรมการ 
1.๓ นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
1.๔  นางศิริญญา   หล้าเต็น    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานร่วมกับ
กับฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
2.1 นางศิริญญา   หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
2.2 นายกฤษฏิ์ชาญ   รุ่นบาง    กรรมการ 
2.3 นายพิชัย   นิราราช    กรรมการ 
2.4 นางสาวอ าภา   เขียวดี    กรรมการ 
๒.๕ นางกาญจนา   เหลืองทา    กรรมการ 
๒.๖ นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
2.7 นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
๒.8 นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์   กรรมการ 
2.9 นายณฐพล   พงษ์ธรรม    กรรมการ 
2.10 นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
2.1๑ นายธนวรรธน์ ชัยยา    กรรมการ 
๒.๑๒ นายเฉลิมเกียรติ   ปั้นทอง   กรรมการ 
2.1๓ นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

…/มีหน้าที่ 
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มีหน้าที่ 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   2. ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดป้ำยนิเทศและตกแต่งโต๊ะลงนำมถวำยพระพร “วันพ่อแห่งชำติ”    
ประกอบด้วย 

๓.1  นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่   กรรมการ 
๓.๓  นางสาวประทุมพร   อภิวงค์   กรรมการ 
๓.๔  นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
๓.๕  นายธนวรรธน์   ชัยยา    กรรมการ 
๓.๖  นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์ลอย   กรรมการ 
๓.๗  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๓.๘  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1. จัดป้ายนิเทศ “วันพ่อแห่งชาติ” บริเวณบอร์ดหน้าห้องสภานักเรียน 
 2. จัดหาและตกแต่งโต๊ะลงนามถวายพระพรตรงบันไดทางขึ้นอาคาร ๓ ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมกำรตัดสินป้ำยนิเทศ “วันพ่อแห่งชำติ” ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๔.๑  นางเสาวนีย์   แสงหงษ์    ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสาววชัรินทร์   แก้วมูล   กรรมการ 
๔.๓  นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน    กรรมการ 
๔.๔  นางสาวอัมพร   นามณี    กรรมการ 
๔.๕  นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการจัดท าป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ 
๒. ท าการตัดสินป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติของละห้องในระดับชั้น ม.ต้น ตามสถานที่ 

ที่ก าหนด ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รวบรวมผลการตัดสินส่งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเกียรติบัตร 

๕. คณะกรรมกำรตัดสินป้ำยนิเทศ “วันพ่อแห่งชำติ” ระดับ ม.ปลำย  ประกอบด้วย 
๕.๑  นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๕.๓  นางสาวสภุาพร   เป็งปิง    กรรมการ 
๕.๔  นางสาวพลอย   ครุฑน้อย    กรรมการ 
๕.๕  นางลาวัลย ์  ขยันขาย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการจัดท าป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ 
๒. ท าการตัดสินป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติของละห้องในระดับชั้น ม.ปลาย ตามสถานที่ 

ที่ก าหนด ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รวบรวมผลการตัดสินส่งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเกียรติบัตร 
 

.../ ๖. คณะกรรมการ 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๖.1 นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   ประธานกรรมการ 
๖.๒ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1. ออกแบบการประเมิน และประเมินผลการด าเนินงาน 
 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้เสร็จเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงและ
เกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 
 
 
 

        (นายธีระศักดิ์   แก้วสุข) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 


