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     ค ำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

                                                         ที่ 141 / 2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแห่เทียนพรรษำ 

      
 ด้วยโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย  ไดร้ับมอบหมำยจำกอ ำเภอเดิมบำงนำงบวช  ให้จัดเตรียมชุดกำรแสดง                  
จ ำนวน 116  คน เพ่ือร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษำของจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่  9  กรกฎำคม พ.ศ. 2560  
และร่วมขบวนแห่เทียนของเทศบำลต ำบลเขำพระ ในวันที่  7  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560  
  ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เรียบร้อย  จึงอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๙  และอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ง
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๗  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง  มอบอ ำนำจบังคับ
บัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนแก่ฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบดัวย 
 1.1  นำยสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำน 
 1.2  นำยชลิต  เชื้อเพชร   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
 1.3  นำงสำวณภัทร  นรสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
 1.3  นำยสมศักดิ์  แก้วจันทร์  หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน กรรมกำร 
 1.4  นำงสำวชุติมำ  สุคันธตลุ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.  คณะกรรมการฝึกท่าร า  มีหน้ำที่ฝึกซ้อมนักเรียนจ ำนวน  116  คนฝึกซ้อมเพลง “มนต์แคนแดนลาวครั่ง”  
ประกอบด้วย 
 2.1  นำงสำวสภุำวดี  สวุรรณวิจิตร  หัวหน้ำ 
 2.2  นำงสำวพรพิมล  บุญประเสริฐ  ผู้ช่วย 
 2.3  นำงสำวปำริฉัตร  บุญเทียน   ผู้ช่วย 
 2.4  นำงสำวขวัญปวีณ์  สิทธเิขตรกรณ์  ผู้ช่วย 
 2.5  นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง   ผู้ช่วย 
 2.6  นำยธัญญำกร  ธรรมกำย   ผู้ช่วย 
3.  คณะกรรมการจัดชุดการแสดง  มีหน้ำที่จัดหำอุปกรณ์เครื่องแต่งหน้ำท ำผมและเครื่องแต่งกำย  ประกอบด้วย 
 3.1  นำงสำวพรพิมล  บุญประเสริฐ  หัวหน้ำ 
 3.2  นำงสำวสภุำวดี  สวุรรณวิจิตร  ผู้ช่วย 
 3.3  นำงสำวไพรินทร์  ช้ำงเขียว   ผู้ช่วย 
 3.4  นำงสำวจิรำพร  วงจันเพ็ง   ผู้ช่วย 
 3.5  นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง   ผู้ช่วย 
 3.6  นำยธัญญำกร  ธรรมกำย   ผู้ช่วย 
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4.  คณะกรรมการจัดท าเพลง  มีหน้ำที่จัดหำเพลงและตัดต่อเพลงประกอบกำรร ำ  และเปิดเครื่องเสียงใน
หอประชุม  ประกอบด้วย 
 4.1  นำยสรำวธุ  เจริญรื่น   หัวหน้ำ 
 4.2  นำยเกรียงไกร  ชทิสำจำรย์   ผู้ช่วย 
 4.3  นำยภำคภูมิ  เมฆโพธิ์   ผู้ช่วย 
 4.4  นำยธัญญำกร  ธรรมกำย   ผู้ช่วย 
 4.5  นำยวัชรินทร์  จันทร์เงิน   ผู้ช่วย 
5.  คณะกรรมการดูแลนักเรียนประจ ากลุ่ม  มีหน้ำที่ดูแลนักเรียนติดต่อประสำนงำนและกำรตรวจสอบนักเรียนใน
กำรฝึกซ้อม และดูแลเรื่องกำรจัดเก็บเครื่องแต่งกำย ดูแลกำรแต่งหน้ำท ำผมให้นักเรียนประจ ำกลุ่มประกอบด้วย 
 5.1  นำงสำยใจ  กันประชำ  และนำงสำวกัญหำ  สีแตงอ่อน   ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 1 
 5.2  นำงสำวอลิษำ  จันทร์เปล่ง  และนำงสำวเยำวเรศ  พระโพธิ์วังซ้ำย ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 2 
 5.3  นำงสำวปำริฉัตร  บุญเทียน  และนำงสำวนันทนัช  ปำจิตร  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 3 
 5.4  นำงสำวปรติตำ  ชำญสมร  และนำงสำวศศิธร  ค ำพิลำ   ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 4 
 5.5  นำงสำวปวีณำ  บุญประดับ  และนำงสำวขวัญปวีณ์  สิทธิเขตรกรณ์ ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 5 
 5.6  นำงสำวเกษมณี  พ่ึงนุสนธิ์  และนำงสำวไพรินทร์  ช้ำงเขียว  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 6 
 5.7  นำงสำวสุกำนดำ  เลิศเจริญธรรม  และนำงสำวสุพรรณษำ  ชูเมฆ ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 7 
 5.8  นำงสำวนิษณำ  สว่ำงศรี  และนำงสำวนพวรรณ  วงศ์วำร  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 8 
 5.9  นำงสำวสุพรรษำ  มำดอนคำ  และนำงสำวปัทมำ  เลี้ยงหล่ ำ  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 9 
 5.10  นำงณัชนันทน์  บุตรดำวงษ์  และนำงสำวบงกช  เชื้อกุล  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 10 
 5.11  นำงสำวทัศวรรณ  พันธวำวงษ์  และนำงสำวศุภร  พวงมำลี  ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 11 
 5.12  นำงสำวฐำนิดำ สุริยวงศ์ชัย  และนำงสำวเตชินี  วิทยำปรีชำกุล   ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 12 
 5.13  นำงสำวจรรยำ  จิวเจริญ  และนำงสำวดำรัณ  สรรสม   ดูแลนักเรียนกลุ่มที่ 13 
6.  คณะกรรมการจัดอาหารเครื่องดื่ม  มีหน้ำที่จัดหำอำหำรให้กับครูและนักเรียนในขณะฝึกซ้อมร ำทั้ง อำหำร
กลำงวัน, อำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 
 6.1  นำงพเยำว์  วิศิษฏำนนท์   หัวหน้ำ 
 6.2  นำงสำวกรองทอง  เขียนทอง   ผู้ช่วย 
 6.3  นำงสำวชมพูนุท  อุยำนันท์   ผู้ช่วย 
 6.4  นำงสำวรชัดำ  จิตสำมำรถ   ผู้ช่วย 
 6.5  นำงสำวรัตนำ  นุ่มคง   ผู้ช่วย 
 6.6  นำงสำวปรีณำพรรณ  พิมพ์พิศำล  ผู้ช่วย 
 6.7  นำงสำวอำรี  ทองประสม   ผู้ช่วย 
 6.8  นำงพรรณวดี  พิศวง   ผู้ช่วย 
 6.9  นำงสำวจำรุณี  ธนสิน   ผู้ช่วย 
 6.10  นำงสำวภัทรพร  รักกำรดี   ผู้ช่วย 
 6.11  นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย   ผู้ช่วย 
7.  คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพนิ่งและบันทึกวิดีทัศน์  ประกอบด้วย 
 7.1  นำยไพฑูรย์  สำยเสน   หัวหน้ำ 
 8.2  นำยณัฐกำนต์  บุญเสน   ผู้ช่วย 
 8.3  นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง   ผู้ช่วย 
 8.4  นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย   ผู้ช่วย 
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8.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำที่คอยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่มำฝึกซ้อมร ำ  ประกอบด้วย 
8.1   นำยธน ู ดีกล่อม   หัวหน้ำ 
8.2   นำยกณิกนันท์  สุริยกำนต์  ผู้ช่วย 
8.3   นำยเจษฎำ  ไพศำลธรรม  ผู้ช่วย 
8.4   นำยเกรียงไกร  ชทิสำจำรย์  ผู้ช่วย 
8.5   นำงสำวนพวรรณ  วงศว์ำร  ผู้ช่วย 
8.6   นำงสำวดวงนภำ  ทองน่วม  ผู้ช่วย 
8.7   นำยจักรวำล  เข็มเงิน   ผู้ช่วย 
8.8   นำยภำคภูมิ  เมฆโพธิ์   ผู้ช่วย 
8.9   นำยชนพัทธ์  อ่วมสอำด   ผู้ช่วย 
8.10  นำยสรณัฐ  ทนงศักดิวิเศษ  ผู้ช่วย 

9.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรส าหรับครูและนักเรียน  มีหน้ำที่จัดท ำเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียน         
ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

9.1   นำงสำวพรพิมล  บุญประเสริฐ  หัวหน้ำ 
9.2   นำงสำวไพรินทร์  ช้ำงเขียว  ผู้ช่วย 
9.3   นำงสำวจิรำพร  วงจันเพ็ง  ผู้ช่วย 
9.4   นำงสำวสุภำวดี  สวุรรณวิจิตร  ผู้ช่วย 
9.5   นำงสำวนันทนัช  ปำจติร   ผู้ช่วย 

10.  คณะกรรมการอนามัย  มีหน้ำที่ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยขณะฝึกซ้อมและกำรร่วมขบวน  ประกอบด้วย 
10.1  นำยทรงพล  ม่วงยิ้ม   หัวหน้ำ 
10.2  นำงสำวเตชิน ี วิทยำปรีชำกุล  ผู้ช่วย 
10.3  นำงสำวฐำนิดำ  สุริยวงศ์ชัย  ผู้ช่วย 
10.4  นำงสำวสมปอง  คุ้มสิน   ผู้ช่วย 
10.4  นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย  ผู้ช่วย 

 ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  14  มิถุนำยน   พ.ศ.  2560 
 
 
       (นำยสมเกียรติ   กู้เกียรติภูมิ) 

                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 


