
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่270/๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคำ่ยอบรมเครือข่ำยนักเรียนแกนน ำเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิต   

TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
----------------------------------------------- 

 ด้วยทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย
อบรมเครือข่ายนักเรียนแกนน าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE  รุ่นที่ ๑3 ในวันที่ ๒1 – 
๒3 มิถุนำยน ๒๕๖2 ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเครือข่ายนักเรียนแกนน าชมรม     
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายนักเรียนแกนน า   
TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาจังหวัดล าพูน ๒๐ โรงเรียน จ านวน ๑20 คน ครูผู้ควบคุม จ านวน ๒๐ 
คน วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 4๐ คน รวมจ านวน 180 คน 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 (1) และ มาตรา 86 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่งานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย 
๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย            ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายถวิล  ชัยยา กรรมการ 

 ๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
 ๑.๔  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ  

๑.๕  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ตลอดแก้ไขปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดข้ึน ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี           

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร    ประกอบด้วย 
    ๒.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายถวิล  ชัยยา                            กรรมการ 
 ๒.๓  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๒.๔  นายบรรจบ  ชูมก กรรมการ 
 ๒.๕  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ กรรมการ 
  ๒.6  นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ  
  ๒.7  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
   ๒.8  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 
   2.9  นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
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  ๒.๑0  นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร    กรรมการ 
   2.11  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
   ๒.๑2  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม    กรรมการ 
   ๒.๑3  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
  ๒.14  นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการและเลขานุการ 
   2.15  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้ำที่   ๑.  วางแผนการด าเนินงานการอบรมค่ายเครือข่ายนักเรียนแกนน าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 
TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑3  
     ๒.  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                    ๓.  ประสาน  ติดต่อวิทยากรการอบรม  และจัดหาของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
                 ๔.  จัดท าเอกสารการอบรม  ส าหรับผู้เข้าประชุมอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนน าเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE 
                ๕.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมอบรมค่ายอบรม เครือข่ายนักเรียนแกนน า
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE 
               ๖.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

       ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยำกรพี่เลี้ยง    ประกอบด้วย   
 ๓.๑ นายเมธา  ศรีประทีป ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 

๓.๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
  ๓.๔ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ    
  3.6 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
 ๓.7 นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการ 
  3.8 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ  
 3.9 นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ๑.  วางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยากร 
  ๒.  ให้ค าแนะน าปรึกษา ดูแล ควบคุม นักเรียนแกนน าให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกับวิทยากร 
  ๓.  ควบคุมดูแล ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายชัยพิชิต  อุดค ามี กรรมการ  
 ๔.๓  นางสาวกนกวรรณ   จนัทร์ลอย กรรมการ 
  ๔.๔  นักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
 ๔.5  พนักงานความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
 ๔.6  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนทุกคน กรรมการ 
 4.7  นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ    
                     ๔.8 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้ำที ่ ๑. จัดสถานที่ห้องศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ๒ จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ในการอบรม เช่น  ชุดรับแขก เก้าอ้ีแขกผู้มีเกียรติ เก้าอ้ีผู้เข้ารับการอบรม แท่นกล่าวรายงาน  
   ๒. จัดตกแต่งเวที และฉากเวที ตัวหนังสือ จัดแจกันดอกไม้ที่แท่นกล่าวรายงาน และชุด
รับแขก ประดับเวทีด้วยกระถางต้นไม้ให้สวยงาม 
 ๓. จัดตกแต่งบริเวณหน้าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ให้สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
 ๔. ดูแลความสะอาดบริเวณศูนย์เพ่ือนใจ ภายในห้องศูนย์เพ่ือนใจ ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
และห้องน้ า ตลอดระยะเวลาการอบรม 
 ๕. จัดสถานที่พักส าหรับเครือข่ายนักเรียนแกนน า วิทยากรพ่ีเลี้ยงและครูผู้ควบคุม อาคาร 
5 และหอประชุมอินทนิล  และจัดเตรียมจัดหาเสื่อ อุปกรณ์ส าหรับนอนพักค้างคืน 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร       ประกอบด้วย 
   ๕.๑  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ ประธานกรรมการ 
   ๕.๒  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
   ๕.๓  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช กรรมการ 
    ๕.4  นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว กรรมการ  
    5.5  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่   ๑.  จัดท าก าหนดการ และฝึกซ้อมการเป็นพิธีกรของนักเรียนแกนน า 
    ๒.  ด าเนินการด้านพิธีเปิดและพิธีปิด  จัดท าค ากล่าวรายงานในรายงานพิธีเปิด – พิธีปิด 
    ๓.  ออกหนังสือเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิญวิทยากร และเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้า
ร่วมพิธีเปิดและปิด 
   ๔.  เป็นพิธีกรตลอดการเข้าค่ายอบรม  รวมทั้งประสานงานกับวิทยากร 
   ๕.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

  ๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล    ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางสาวอัมพร  นามณี  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
  ๖.3  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน  กรรมการ 
   6.4  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่  ๑.  จัดเตรียม – จัดหายาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลให้เพียงพอ 
    ๒.  ดูแลและปฐมพยาบาลเมื่อมีนักเรียนเจ็บป่วย  ไม่สบาย  และประสานงานน าส่ง 
โรงพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๓.  จัดกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ไว้ในห้องพักนักเรียน และห้องวิทยากร 
    ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนและแจกเอกสำร    ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางสาวสุณิสา  บุญผล  กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ  
  7.4  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 
  7.5  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนทุกคน กรรมการ 
  7.6  นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ 
 ๗.7  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่ ๑.  จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร ป้ายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒.  จัดท าบัญชีรายชื่อส าหรับผู้เข้ารับการอบรมค่ายแกนน า 
 ๓.  รับลงทะเบียน แจกเอกสาร ผู้เข้ารับการอบรมค่ายแกนน า 
                    ๔.  สรุปและรวบรวมเอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ครบตามจ านวนและถูกต้องส่งให้ฝ่ายด าเนินการ 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม     ประกอบด้วย 
                 ๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์                        ประธานกรรมการ  
                 ๘.๒  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
                 ๘.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
          8.4  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ 
          8.5  นางสาวรุจิตา  ปญัญาแก้ว   กรรมการ 
          8.6  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ  
          8.7  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
                  ๘.8  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม   กรรมการ 
                  ๘.9  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
                  ๘.10 นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช   กรรมการ 
                  ๘.11 นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
                  ๘.12 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว   กรรมการ 
          8.13 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
                  ๘.14 นางสาวจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง   กรรมการ 
          8.15 นางสาวสุภาภรณ์  โปธาวี    กรรมการ 
          8.16 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    กรรมการ 
          8.17 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    กรรมการ 
  8.18 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนทุกคน กรรมการ 
         8.19 นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ 
          8.20 นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  8.21 นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑.  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด 
   ๒.  จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการ 
   ๓.  จัดเตรียมและจัดหาอาหารว่าง น้ าดื่มและบริการให้กับแขกผู้มีเกียรติ  
    4.  จัดเตรียมและจัดหาอาหารกลางวัน  อาหารว่าง น้ าดื่มและบริการผู้เข้ารับการอบรม 
       5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง บันทึกภำพ  และวิดีทัศน ์   ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นายบรรจบ  ชูมก                                        ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์  กรรมการ 
 ๙.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
  ๙.4  นายเอกดน  อินต๊ะปัน กรรมการและเลขานุการ   
       มีหน้ำที่   ๑.  จัดหา จัดเตรียมเครื่องเสียง อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา Computer และ  Projector ติดต้ัง 
                          ดูแลควบคุมในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.  บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป  กล้องดิจิตอล และกล้องวิดีทัศน์ ตลอดการด าเนินกิจกรรม
  ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. คณะกรรมกำรประเมินผล   ประกอบด้วย 
                  ๑0.๑ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
                   ๑0.๒ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   กรรมการ 
           10.3 นางอุมาพร  แก้วปวน                     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑.  ออกแบบประเมินผล  และด าเนินการประเมินผลการจัดอบรม  รวบรวมข้อมูล     
                  สรุปผลการประเมิน  รายงานผู้บริหารทราบ 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 11. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและนันทนำกำร      ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑  นางกาญจนา  เหลืองทา                   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ กรรมการ  
 ๑๑.๓  นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร  กรรมการ 

11.4  นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ  
11.5  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
11.6  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
11.7  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 

   11.8  นางสาวสุณิสา  บุญผล กรรมการ 
  11.9  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 

 ๑๑.10 นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม กรรมการ 
 ๑๑.11  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ  
 ๑๑.12 นายเอกดน  อินต๊ะปัน      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมและนันทนาการ    
 ๒.  จัดเตรียม จัดซ้อม กิจกรรมนันทนาการตลอดการอบรม 
 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมและนันทนาการ 
 ๔.  จัดเตรียมและฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดการอบรม 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 12. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลควำมเรียบร้อย     ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑   นายเมธา  ศรีประทีป ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒   นายพินิจ  ทังสุนันท์ กรรมการ 
  ๑๒.๓   นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมการ 
  ๑๒.๔   นายสุทน   คุ้มเสม กรรมการ 
  ๑๒.๕   นางพันนภา  วลีด ารงค์ กรรมการ 
  ๑๒.๖   นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
  ๑๒.๗   นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
  ๑๒.๘   นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร    กรรมการ 
  ๑๒.๙   นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
  ๑๒.๑๐  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
  ๑๒.๑๑  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 
  ๑๒.๑๒  นางสาวขวัญฤดี  ศรษีะ    กรรมการ 
  ๑๒.๑๓  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 
  ๑๒.๑๔  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
  ๑๒.๑๕  นางสาวสุณิสา  บุญผล    กรรมการ 
  ๑๒.๑๖  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
  ๑๒.๑๗  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม    กรรมการ 
  ๑๒.๑๘  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ 
   12.19  นายธนวัฒน์  สิทธิตนั     กรรมการ 
   12.20   นายบัญชา  บังคมเนตร     กรรมการ 
   12.21  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการ 
   12.22  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนทุกคน  กรรมการ 
  ๑๒.33  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่   ๑.  จัดนักเรียนเข้าที่พัก และตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
                         ๒.  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน  และดูแลความเรียบร้อยหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในช่วงเวลากลางคืนตลอดระยะเวลาการอบรม 
                        ๓.  ประสานงานกับวิทยากร และผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุจ าเป็น และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
                        ๔.  ปลุกนักเรียนตื่นนอนและท ากิจกรรมตอนเช้า 
     ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย 
 

 ๑3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
   13.1  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   ประธานกรรมการ 
 13.2  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ  
 ๑3.๓  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 

13.4 นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑.  จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  2562 
 

                                   สั่ง ณ วันที่  11  มิถุนายน  ๒๕๖2 
 

 
 

          (นายจรัส  ค าอ้าย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


