
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๒๕๘ /๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

……………………………………………………       
 ตามที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชร ปีที่ 2 
โดยมทีูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน และคณะอนุกรรมการจาก
ส่วนกลางจะลงพ้ืนที่มาประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง รอบที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖2 ณ ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน      
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ตั้งแต่ เวลา ๑๓.3๐ – ๑5.0๐ น.   
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพ่ือให้ปฏิบัติงานบริหาร
บุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายถวิล   ชัยยา   กรรมการ 
 ๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
 ๑.๔  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
 ๑.5  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
           หน้ำที ่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  และประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 
    ๒.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายถวิล  ชัยยา                              กรรมการ 
 ๒.๓  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๒.๔  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์      กรรมการ 
 ๒.๕  นายบรรจบ  ชูมก                            กรรมการ 
  ๒.6  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง     กรรมการ 
   2.7  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
   ๒.8  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ 
   ๒.9  นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
   ๒.10 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 
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  ๒.๑1 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     กรรมการ 
   ๒.๑2 นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม    กรรมการ 
   ๒.๑3 นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง    กรรมการ 
   ๒.๑4 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
   2.15 นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑6 นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที ่ ๑. วางแผนการด าเนินงาน   
  ๒. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดเตรียมงานการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมิน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖2   
                     ๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมิน 
 ๔. ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล        ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ        กรรมการ 
  ๓.๓ นายชัยพิชิต  อุดค ามี        กรรมการ 
  ๓.๔ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม        กรรมการ   
  ๓.๕ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย        กรรมการ 
  3.6 นายธนวัฒน ์ สิทธิตัน        กรรมการ  
  3.7 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย        กรรมการ  
  ๓.8 นายบุญเลิศ  มูลศรี        กรรมการ 
  ๓.8 นายสมาน  จันทร์ธง        กรรมการ 
 ๓.9 นายผจญ  ภิระแก้ว        กรรมการ 
 ๓.10 พนักงานท าความสะอาดทุกคน        กรรมการ 
  ๓.๑1 นายชาญณรงค์    สมบัติใหม่        กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที่ ๑.  จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
เพ่ือใช้ในการรับการประเมิน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีแขกผู้มีเกียรติ แท่นกล่าวรายงาน ตกแต่งให้สวยงาม 
   ๒.  ตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมบริเวณศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE บริเวณเวที
สร้างสุข หน้าห้องศูนย์เพ่ือนใจ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องสร้างสุข ให้สวยงาม 
   ๓.  ดูแลความสะอาดบริเวณหอประชุมอินทนิล ศูนย์เพ่ือนใจ ภายในห้องศูนย์เพ่ือนใจ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ และห้องน้ า  
   ๔.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและฝ่ายน าเสนอผลงาน 
   ๕.  จัดสถานที่รับประทานอาหารว่างส าหรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
   ๖.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นงาน 
    ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดงและจัดนิทรรศกำร ประกอบด้วย   
  ๔.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ         ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 

๔.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๔.4 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 

  ๔.5 นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
 ๔.6 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ   
  ๔.7 นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการ 
  ๔.8 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ  
              ๔.9 นางกาญจนา เหลืองทา             กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการแสดงของสมาชิกชมรมและนิทรรศการ 
      ๒. จัดเตรียม จัดหา สมาชิก ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเสดง 
          ๓. ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง ที่จะน าเสนอคณะกรรมการประเมิน 
  ๔. ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        ๕. ประสานฝ่ายพิธีกรในการจัดกิจกรรมการแสดง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำข้อมูลของศูนย์เพื่อนใจ และน ำเสนอผลงำน     ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางกาญจนา เหลืองทา      ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ 

๕.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
  ๕.๔  นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
  ๕.๕  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
  ๕.๖  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการ 
  ๕.๗  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง         กรรมการ 
   5.8  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์         กรรมการและเลขานุการ   
 หน้ำที ่   1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์เพ่ือนใจTO BE  
       NUMBER ONE 
 2.  จัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE  
 3.  จัดท าข้อมูลให้เรียบร้อยสมบูรณ์และพร้อมในการน าเสนอและฝึกซ้อมผู้น าเสนอ 
 4.  จัดห้องศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะได้รับการประเมิน 
 5.  จัดตกแต่งศนูย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้สวยงาม 
 6.  น าเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการประเมิน 
                7.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นงาน 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประสำนงำน       ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นายสุทน  คุ้มเสม         ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นายสุรัติ  จิตนารินทร์ กรรมการ 
   ๖.3  นางพันนภา  วลีด ารง กรรมการ 
   ๖.4  นางสาวชลิดา  โอดบาง กรมาการ 
   ๖.5  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ กรรมการ 
 ๖.6  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
  ๖.7  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ 
 6.8  นางสาววรัญญา   เป็งปิง กรรมการ 
 6.9  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ   
              6.10 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว   กรรมการ  
 6.๑1  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา     กรรมการและเลขานุการ          
        หน้ำที่   1.  จัดท าก าหนดการจัดกิจกรรมในการน าเสนอผลงานการประเมิน 
   2.  ด าเนินการวางแผน  จัดท าค ากล่าวรายงานและพิธีการต้อนรับคณะอนุกรรมการ 
การประเมินภาคสนาม 
  3.  ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติและเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนร่วมเป็นเกียรติ
ในการรับการประเมิน 
  4.  ฝึกซ้อมและเตรียมข้อมูลให้กับนักเรียนที่เป็นพิธีกร 
  ๕.  จัดหาของที่ระลึกส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
  ๖.  ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๗.   คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
  7.๑  นายบรรจบ  ชูมก                                        ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
 7.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
  7.4  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ กรรมการและเลขานุการ      
        หน้ำที่    1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  โสตทัศนศึกษาในการน าเสนองาน พร้อมกับติดตั้งให้เรียบร้อย 
  2.  จัดท าวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแนะน าโรงเรียน ผลงานกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE 
      3.  บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล และวีดีทัศน์ 
  4.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นงาน 
  ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม       ประกอบด้วย 
                 ๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์                        ประธานกรรมการ  
                 ๘.๒  นางเสาวนีย์  แสงหงส์                          กรรมการ 
                  ๘.3  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
                  ๘.4  นางสาวอรนุช    เรือนค า                    กรรมการ 
                  ๘.5  นางสาวญาดา  มาอ้วน   กรรมการ 
                  ๘.6  นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
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         8.7  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ  
                  ๘.8  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม   กรรมการ 
         8.9  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการ 
         8.10 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
                  ๘.11 นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง   กรรมการ 
          8.12 นางสาวสุภาภรณ์  โปธาวี    กรรมการ 
          8.13 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    กรรมการ 
          8.14 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    กรรมการ 
                 8.15 นางจันทร์วัน  รัว่รู้    กรรมการ 
                    8.16 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว    กรรมการ 
          8.17 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน   กรรมการ 
         8.18 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่  1. วางแผนการด าเนินงาน และจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ 
  2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เตรียมอุปกรณ์และภาชนะส าหรับการบริการให้กับ
คณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
  ๓. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยประสานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม        ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายถวิล  ชัยยา  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางสาวอ าภา  เขียวด ี  กรรมการ 
 ๙.๓  นางลาวัลย ์ขยันขาย  กรรมการ 
 ๙.๔  นางอรพินธ์  กันทะรัน  กรรมการ          
         ๙.๕  นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ  กรรมการ 
         ๙.๖  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  กรรมการ 
           ๙.๗  นางล าดวน   ติดทะ                                กรรมการ 

          9.8  Mr.Von Paul Mulat    กรรมการ 
                     9.8  Mr.Philip Dave C.Cajes      กรรมการ 
                     9.9  Miss. Alma  Grace T. Bateg     กรรมการ 
 ๙.๑0 นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ 
 9.11 คณะกรรมการสภานักเรียน ทุกคน  กรรมการ 
 ๙.๑2 นางพิชยา  ชูมก  กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที ่  1. วางแผนการด าเนิน งาน และจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ 
 ๒.  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ๔.  จัดเตรียม จัดหากลัดช่อดอกไม้ ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน    ประกอบด้วย 
      ๑๐.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจรญิ  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว กรรมการ 
      ๑๐.๓  นางสาวสุณิสา  บุญผล กรรมการ  
 10.4  นางสาวสภุาภรณ์  ชมภูแก้ว                กรรมการ 
      ๑๐.5  นางสาวสภุาพร  เป็งปิง              กรรมการและเลขานุการ  
        หน้ำที ่  1. จัดเตรียมจัดหางบประมาณสนับสนุน และจัดท าบัญชีการเบิกจ่ายการด าเนินการในการต้อนรับ  
                    2.  รายงานการใช้จ่าย เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน   

          ๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย        ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑  นายเมธา  ศรีประทีป ประธานกรรมการ   
  ๑๑.๒  นางพันนภา วลีด ารงค์ กรรมการ 
 ๑๑.๓  นายพินิจ  ทังสุนันท์ กรรมการ 
 ๑๑.๔  นางกาญจนา  กล้าหาญ กรรมการ 
 ๑๑.5  นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมการ 
 ๑๑.๖  นายสุทน  คุ้มเสม กรรมการ    
  11.7  นางสาวอ าภา  เขียวด ี กรรมการ 
  11.8  นางศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมการ 
 11.9  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน กรรมการ 
  11.10 ครูที่ปรึกษาทุกคน กรรมการ 
 ๑๑.11 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง กรรมการและเลขานุการ 
        หน้ำที่    ๑. จัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการประเมินและต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินชมรมฯ ตามก าหนดไว้ 
 ๒.  ฝึกซ้อมนักเรียนในการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน  
 ๓.  ควบคุมดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมและการประเมินชมรมฯ ของคณะกรรมการประเมิน โดยให้ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรจรำจร        ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง ประธานกรรมการ 
                ๑2.๒  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
                ๑2.๓  นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
         ๑2.๔  พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ 
         ๑2.๕  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
  ๑๒.6  เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจจ าลองในโรงเรียน กรรมการ   
  ๑๒.7  นางฉวรัตน์   ค าธัญ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่จอดรถ จัดเตรียมและมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจจ าลองในโรงเรียน   
  ๒. จัดระบบการจราจร ในโรงเรียน จัดท าป้ายการจราจร และอ านวยความสะดวกในการ
จอดรถแก่แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน  
  ๓. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง  รักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล          ประกอบด้วย 
                  ๑3.๑ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
                   ๑3.๒ นางลาวัลย์  ขยนัขาย   กรรมการ 
                   ๑3.๓ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   กรรมการ 
          13.4 นางอุมาพร  แก้วปวน                     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑. ออกแบบประเมินผล  และด าเนินการประเมินผลการต้อนรับคณะกรรมการ  รวบรวม
ข้อมูล สรุปผลการประเมิน รายงานผู้บริหารทราบ 
              ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงและเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 
    
   สั่ง  ณ  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 25๖2 
 
 
 
 

(นายจรัส  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 


