
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่284/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสัปดำห์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

------------------------------- 
 

 ด้วยทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง สามารถป้องกันตนเองได้  
และก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 14.25 น.(คาบ 8 – 9 คาบทดเวลา คาบละ 5 
นาที) ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ปฏิบัติงานบริหาร
บุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งบคุลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 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 

๑.๕  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงาน และประสานงานกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร    ประกอบด้วย 
    ๒.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายถวิล  ชัยยา                            กรรมการ 
 ๒.๓  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๒.๔  นายพินิจ  ทังสุนันท์ กรรมการ 
   ๒.๕  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล   กรรมการ   
  ๒.๖  นางศรีเริญ   มีพิมพ์     กรรมการ 
   ๒.๗  นางอ าภา   เขียวดี     กรรมการ 
   ๒.๘  นายสุทน   คุ้มเสม     กรรมการ 

 

................./๒.๙ นายกฤษฎิ์ชาญ 



-๒- 

๒.๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการ 
๒.๑๐ นางพันนภา  วลีด ารงค์    กรรมการ 
2.๑๑ นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 

 ๒.๑๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    กรรมการ 
    ๒.๑๓ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 
  2.1๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม    กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 

๒.๑๘ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๒.๑๙ นายธนวัฒน์   สิทธิตัน    กรรมการ 

 ๒.๒๐ นายเมธา   ศรีประทีป              กรรมการและเลขานุการ 
  2.๒๑ นางกาญจนา   เหลืองทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้ำที่   ๑.  วางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 

       ๒.  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                 ๓.  จัดเตรียมรายการแข่งขันประเภทต่างๆ 
       ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนรับทราบอย่างทั่วถึง 
                ๕.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
  ๓.๑   นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ประธานกรรมการ 
 ๓.๒   นายนิพล   ปลุกเสก กรรมการ 
  ๓.๓   นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง กรรมการ 
 ๓.๔   นายชัยพิชิต   อุดค ามี กรรมการ 
 ๓.5   นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์ลอย กรรมการ 
 ๓.๖   นางสาวอัมพร   นามณี  กรรมการ 
 ๓.๗   นายสิทธิพงษ์   เรือนค าปัน กรรมการ 
 ๓.๘   นายจิณณพัต   นิตยา กรรมการ 
 ๓.๙   นายเฉลิมเกียรติ   ปั้นทอง กรรมการ 
 ๓.๑๐ นักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
 ๓.๑๑ แม่บ้านทุกคน กรรมการ 
 ๓.๑๒ นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ    
                     ๓.๑๓ นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

................./มีหน้ำที ่

 
 



-๓- 

 มีหน้ำที ่ ๑. จัดสถานที่หอประชุม  ติดป้ายไวนิล  จัดชุดรับแขก  เก้าอ้ีส าหรับครู  
 ๒. จัดตกแต่งเวทีด้วยผ้า  และประดับต้นไม้ให้สวยงาม 
 ๓. จัดสถานที่นั่งให้แก่นักเรียนในการประกวดวาดภาพ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร       ประกอบด้วย 
   ๔.๑  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
   ๔.๓  นางสาวพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม กรรมการ 
    ๔.๔  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่   ๑.  จัดท าก าหนดการ และฝึกซ้อมการเป็นพิธีกรของนักเรียนแกนน า 
    ๒.  ด าเนินการด้านพิธีเปิดและพิธีปิด  จัดท าค ากล่าวรายงานในรายงานพิธีเปิด – พิธีปิด 
   ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเตรียมมอบรางวัลการประกวดแข่งขันประเภท
ต่างๆทีห่อประชุมอินทนิล 
 

 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายเมธา   ศรีประทีป ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล กรรมการ 
  ๕.๓  นายพินิจ   ทังสุนันท์  กรรมการ 
  ๕.๔  นายสุทน   คุ้มเสม  กรรมการ 
  ๕.๕  นางศรีเริญ   มีพิมพ์  กรรมการ 
  ๕.๖  นางสาวอ าภา   เขียวด ี  กรรมการ 
  ๕.๗  นางพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมการ 
  ๕.๘  นางกาญจนา   เหลืองทา  กรรมการ 
  ๕.๙  ครทูี่ปรึกษาทุกคน  กรรมการ 
  ๕.๑๐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน กรรมการ 
  ๕.๑๑ นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน  กรรมการ 
 ๕.๑๒ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ๑.  ประสานฝ่ายสถานที่  และจัดนักเรียนเข้าหอประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   ๒.  ดูแลนักเรียนระหว่างท ากิจกรรมบนหอประชุม  ในคาบที่ ๘ - 9  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

 ๖.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันฟุตซอล     ประกอบด้วย 
                 ๖.๑  นายเมธา   ศรีประทีป                     ประธานกรรมการ  
         ๖.๒  นายธนวัฒน์   สทิธิตัน   กรรมการ 
                 ๖.๓  นายเฉลิมเกียรติ   ปั้นทอง     กรรมการ 
         ๖.๔  นายจิณณพัต   นิตยา   กรรมการ 

 

................./๖.๕ นางสาวณัฐพัชร์  
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         ๖.๕  นางสาวณัฐพัชร์   เลิศสุพรรณ    กรรมการ  
                 ๖.๖  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
      ๒. ด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      ๓. รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายเกียรติบัตรและฝ่ายพิธีการ 
 

 ๗.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดวำดภำพ     ประกอบด้วย 
                 ๗.๑  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่                        ประธานกรรมการ  
                 ๗.๒  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
         ๗.๓  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่  ๑. ท าเกณฑ์การตัดสินการประกวดวาดภาพ ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย 
      ๒. ตัดสินการประกวดวาดภาพ ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย 
      ๓. รวบรวมและรายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายเกียรติบัตรและฝ่ายพิธีการ  
 

 ๘.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดค ำขวัญ     ประกอบด้วย 
                 ๘.๑  นางสาวชลิดา   โอดบาง                        ประธานกรรมการ  
                 ๘.๒  นางลาวัลย์   ขยนัขาย   กรรมการ 
                 ๘.๓  นางสาวขวัญฤด ี  ศรีษะ   กรรมการ 
          ๘.4  นางสาวเสาวภาคย์   ไชยเดช   กรรมการ 
  ๘.๕  นายชัยวัฒน์  บุญมี   กรรมการ 
  ๘.๖  นางสาวอัญชุลีพร   เชื้อป้อม   กรรมการ 
  ๘.๗  นางสาวกฤษณา   สุภามงคล   กรรมการ 
          ๘.๘  นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ๑. ท าเกณฑ์การตัดสินการประกวดค าขวัญ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
      ๒. ตัดสินการประกวดค าขวัญ ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
      ๓. รวบรวมและรายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายเกียรติบัตรและฝ่ายพิธีการ 
 

 ๙.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดโฟล์คซอง     ประกอบด้วย 
                 ๙.๑  นายเอกดน   อินต๊ะปัน                        ประธานกรรมการ  
                 ๙.๒  นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ   กรรมการ 
                 ๙.๓  นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     กรรมการ 
          ๙.4  นางพิมพ์ชนก   อภิวงศ์งาม     กรรมการ 
          ๙.5  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ๑. ท าเกณฑ์การตัดสินการประกวดโฟล์คซอง ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย 
      ๒. ตัดสินการประกวดโฟ,คซอง ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย 
      ๓. รวบรวมและรายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายเกียรติบัตรและฝ่ายพิธีการ 
 

................./๑๐. คณะกรรมกำร 



-๕- 

 ๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง บันทึกภำพ  และวิดีทัศน์    ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายบรรจบ  ชูมก                                        ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์  กรรมการ 
 ๑๐.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
  ๑๐.4  นายเอกดน  อินต๊ะปัน กรรมการและเลขานุการ   
  มีหน้ำที่   ๑.  จัดหา จัดเตรียมเครื่องขยายบนเวที  และสถานที่ในการประกวดโฟร์คซอง 
    ๒.  บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป  กล้องดิจิตอล  และกล้องวิดีทัศน์  ตลอดกิจกรรม 

 

 ๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
          1๑.1  นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   ประธานกรรมการ 
 1๑.2  นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร กรรมการ  
 ๑๑.๓  นางสาวเสาวภาคย์   ไชยเดช กรรมการ 

1๑.4  นางสาวสุณิสา   บุญผล  กรรมการ  
1๑.5  นางสาวอัมพร   นามณ ี  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   ๑.  จัดท าเกยีรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
                  ๑๒.๑ นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
                   ๑๒.๒ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   กรรมการ 
                   ๑๒.๓ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
                   ๑๒.4 นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง    กรรมการ 
           1๒.๕ นางอุมาพร   แก้วปวน                    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   ๑.  ออกแบบประเมินผล  และส่งก๊อปปี้ปริ้นแจกท้ังคณะครูและนักเรียนเพ่ือประเมินกิจกรรม 
  ๒.  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  รวบรวมข้อมูล  สรุปผลการ
ประเมินและรายงานผู้บริหารทราบ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  256๒ 
 

                                   สั่ง ณ วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

 
 

          (นายจรัส   ค าอ้าย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 


