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คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 551/๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “ธีรกานทบานโฮง มินิมาราธอน ครั้งท่ี 5” 
……………………………………………………       

 ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง ไดจัดวิ่งมินิมาราธอน ครั้งท่ี 5 ภายใตชื่อ “ธีรกานทบานโฮง มินิ
มาราธอน ครั้งท่ี 5” ในวันอาทิตยท่ี 9 กุมภาพันธ 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดในการจัดทําลูวิ่ง
สําหรับนักเรียนโรงเรียนธีรกานทบานโฮงและชุมนุมในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย และพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และเพ่ือใหปฏิบัติงานบริหารบุคลากร
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ วาดวยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
 ๑.๑  นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายถวิล   ชัยยา   กรรมการ 
 ๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
 ๑.๔  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
 ๑.5  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
           หนาท่ี   อํานวยความสะดวก  ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน  และประสานงานกับ
ฝายตาง ๆ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒.  คณะกรรมการฝายดําเนินงาน    ประกอบดวย 
    ๒.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายถวิล  ชัยยา                             กรรมการ 
 ๒.๓  นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
 ๒.๔  นางนพผกามาศ  สายนุวงค     กรรมการ 
 ๒.๕  นายบรรจบ  ชูมก                           กรรมการ 
  ๒.6  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง    กรรมการ 
   2.7  นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
   ๒.8  นางศรีเริญ   มีพิมพ    กรรมการ 
   ๒.9  นายสุทน   คุมเสม    กรรมการ 
   ๒.10 นายชาญณรงค   สมบัติใหม   กรรมการ 
   2.15 นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑6 นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาท่ี  ๑. วางแผนการดําเนินงาน  
  ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพรอมในจัดกิจกรรม 

                    /๓. กําหนดเสนทางการวิ่ง … 
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  ๓. กําหนดเสนทางการวิ่งท้ัง Mimi marathon และ Fun run  
   4. ออกแบบเสื้อ เหรียญ และถวยรางวัลสําหรับนักวิ่ง 
   5. กําหนดเกณฑการแขงขัน เงินรางวัลประเภทตางๆ  
   6. วางแผนในการหาผูสนับสนุนและผูรวมกิจกรรม 
   7. ประสานงานกับผูเก่ียวของฝายตางๆ ใหดําเนินการเปนไปดวยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
  
 ๓.   คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
  ๓.๑ นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล     ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ กรรมการ 
  ๓.๓ นายชัยพิชิต  อุดคํามี กรรมการ 
  ๓.๔ นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ   
  ๓.๕ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
  3.6 นายธนวัฒน  สิทธิตัน กรรมการ  
  3.7 นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย กรรมการ 
   3.8 นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง กรรมการ   
   3.9 นายชัยวัฒน  บุญมี กรรมการ 
   3.10 นายสิทธิพงษ  เรือนคําปน กรรมการ 
   3.11 นายจิณณพัต  นิตยา กรรมการ  
  ๓.12 นายบุญเลิศ  มูลศรี กรรมการ 
  ๓.13 นายสมาน  จันทรธง กรรมการ 
 ๓.14 นางจันทรวัน  รัว่รู กรรมการ 
  3.15 นายผจญ ภิระแกว กรรมการ 
 ๓.16 นายสุทิศ  มณีทอง  กรรมการ 
  3.17 พนักงานทําความสะอาดทุกคน กรรมการ 
  ๓.๑8 นายชาญณรงค สมบัติใหม กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี ๑.  จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดสถานท่ีดังนี้  
    - เวทีเปดงาน สถานท่ีตอนรับแขกท่ีมารวมงาน 
    - โตะลงทะเบียน จุดถายรูป ปายแผนผังการวิ่ง ปายในงาน และปายตามจุด 
    - จุดปลอยตัวและรับตัวนักวิ่ง 
    - เตนทสําหรับบริการอาหารนักวิ่ง และเตนทพยาบาล 
    - จัดเตรียมท่ีพักสําหรับนักวิ่งท่ีตองการพักภายในโรงเรียน 
           2.  ติดตั้งไฟฟา แสงสวางบริเวณงาน 
            3. ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ หองพัก หองน้ํา  
   4.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ เม่ือเสร็จสิ้นงาน 
   5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  
 ๔.  คณะกรรมการฝายลงทะเบียนนักกีฬา ประกอบดวย   
  ๔.๑ นายถวิล  ชัยยา         ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  กรรมการ 

/๔.๓ นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ… 
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๔.๓ นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ  กรรมการ 
4.4 นางสาวอําภา    เขียวดี  กรรมการ 
๔.5 นางอรพินธ    กันทะรัน  กรรมการ 

  ๔.6 นางลําดวน   ติดทะ   กรรมการ 
 ๔.7 นางศิริญญา  หลาเต็น  กรรมการ 
 ๔.8 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ  
              ๔.9 นางสาววัชรินทร   แกวมูล         กรรมการ 
   4.10 นางลาวัลย  ขยันขาย         กรรมการ 
   4.11 นางพิชยา   ชูมก         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑. ประชุมวางแผนการรับลงทะเบยีนนักกีฬา 
      ๒. จัดเตรียม เสื้อ ปายติดหนาอก สําหรับนักวิ่ง 
          ๓. แจกเสื้อ ปายหมายเลข สําหรับนักวิ่ง ในวันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
  ๔. รับลงทะเบียนนักวิ่ง และแจกเสื้อ ปายติดหนาอกสําหรับนักวิ่งท่ีตกคาง หรือรับสมัครใหม(ถามี)      
ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2563  
        ๕. รับฝากของสําหรับนักวิ่ง ในวันอาทิตยท่ี 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 05.00 – 09.00 น. 
  ๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๕.   คณะกรรมการฝายจุดปลอยตัวและรับตัวนักว่ิง ประกอบดวย 
 ๕.๑ นายเมธา  ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
  5.3 นายพินิจ   ทังสุนันท  กรรมการ 
  5.4 นายสุรัตน   จี้ฟู  กรรมการ 
  5.5 นางสาวอําไพ    สิทธิกาน  กรรมการ 
 5.6 นายพงศนรินทร   อินกองงาม  กรรมการ 

๕.7 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
  ๕.8 นายชัยพิชิต   อุดคํามี   กรรมการ 
   5.9 นางสาวสุภาพร  เปงปง   กรรมการ 
   5.10 นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 
   5.11 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
   5.12 Mr.Von Paul Mulat   กรรมการ 
  ๕.13 Mr.Philip Dave C.Cajes  กรรมการ 
  ๕.14 Mr.John Subba  กรรมการ 
  ๕.15 นางสาวณัฐพัชร  เลิศสพุรรณ         กรรมการ 
   5.16 นางสาวศิรินาท  ประเสริฐ      กรรมการ 

5.17 นางสาวณัฐธิดา  แกวทิพย    กรรมการ 
5.18 นางสาวสภุาวนี  กลิ่นหอม     กรรมการ 

                     5.19 นางสาวรุงอรุณ  ศาสนะสุพินธ    กรรมการ 
  5.20 นายจิณณพัต  นิตยา         กรรมการ 
   5.21 คณะกรรมการสภานักเรียน         กรรมการ 
   5.22 นางฉวรัตน   คําธัญ         กรรมการและเลขานุการ   

/หนาท่ี 1.  ประชุมวางแผนการปลอยตัว… 
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 หนาท่ี    1.  ประชุมวางแผนการปลอยตัว และรับตัวตัวนักวิ่งเขาเสนชัย 
 2.  ปลอยตัว และรับตัวตัวนักวิ่งเขาเสนชัยในวันอาทิตยท่ี 9 กุมภาพันธ 2563 
 3.  แจกเหรียญนักวิ่งท่ีเขาเสนชัยท้ัง 3 ประเภท 
 4.  ใหเครื่องหมายนักวิ่งท่ีไดรับรางวัลทุกประเภททุกรุน 
 5.  ใหเครื่องหมายกอนวิ่งท่ีจุดสตารท(เช็คอิน) และเขาเสนชัย   
 6. ประสานกับฝายพิธีการในการมอบรางวัลแกนักกีฬาทุกประเภททุกรุน 
  7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๖.  คณะกรรมการฝายพิธีการและประสานงาน       ประกอบดวย 
  ๖.๑  นายสุทน  คุมเสม         ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นางสาวชลิดา  โอดบาง กรรมการ 
   ๖.3  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ 
   ๖.4  นางสาววรัญญา   เปงปง กรมาการ 
   ๖.5  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
 ๖.6  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
 6.7  นางสาวนิตยา  แปงชยั กรรมการ   
              6.8 นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง  กรรมการ  
 6.9  Miss Li Yue     กรรมการ 
  6.10 นางสาวนัยนา  หม่ืนจาํปา     กรรมการและเลขานุการ          
        หนาท่ี    1.  จัดทํากําหนดการจัดกิจกรรม จัดทําคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปด 
   2.  ออกหนังสือขอสนับสนุนกิจกรรม และหนังสือเชิญแขกรวมงาน 
  3.  รับลงทะเบียนรับนักกีฬาท่ีไดรับรางวัลประเภทตางๆ 
   4.  ประสานฝายจุดปลอยตัวและเสนชัย และฝายประชาสัมพันธเพ่ือมอบรางวัลผูชนะการ
แขงขันประเภทตางๆ 
  4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

 ๗.   คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา ประกอบดวย 
  7.๑  นายบรรจบ  ชูมก                                        ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
 7.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
  7.4  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน กรรมการและเลขานุการ      
        หนาท่ี    1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ โสตทัศนศึกษา เชน เครื่องเสียง กลองถายวีดิทัศน กลองถายรูป พรอมติดตั้ง
เครื่องเสียงเวทีกลาง จุดปลอยตัว-รับตัว ใหเรียบรอย 
  2.  จัดทําสปอทโฆษณางานวิ่งมินิมาราธอน เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ   
  3.  บันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล และวีดีทัศน 
  4.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นงาน 
  ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๘.  คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม       ประกอบดวย 
                 ๘.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ                        ประธานกรรมการ  

                 /๘.๒  นางเสาวนีย  แสงหงส… 
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         ๘.๒  นางเสาวนีย  แสงหงส                          กรรมการ 
                  ๘.3  นางกาญจนา เหลืองทา   กรรมการ 
         8.4  นางจันทรวัน  รั่วรู   กรรมการ 
         8.5  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 
                  ๘.6  นางสาวจีราพรรณ  เปงเมืองลอง   กรรมการ          
          8.7  นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
          8.8  นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว    กรรมการ 
         8.9 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
         8.10 นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี   1. วางแผนการดําเนินงาน และจัดเตรียมความพรอมในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  2. ประสานหนวยงานและชุมชนในการมารวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๓. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  เตรียมอุปกรณและภาชนะสําหรับการบริการนักวิ่ง
และแขกผูท่ีมารวมงาน 
  4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๙.  คณะกรรมการฝายบริการจุดตางๆ        ประกอบดวย 
 ๙.๑  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการ 
 ๙.๓  นางพันนภา  วลีดํารงค  กรรมการ 
         ๙.๔  นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ    
          9.5  นางสาวญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
          9.6  นางสาวอรนุช    เรือนคํา                       กรรมการ  
         ๙.7  นายเอกดน   อินตะปน  กรรมการ 
         ๙.8  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
           ๙.9  นางสาวสุณิสา  บุญผล              กรรมการ 

          9.10 นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
                     9.11 นายบัญชา  บังคมเนตร     กรรมการ 
                     9.12 นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง     กรรมการ 
  ๙.๑3 นางสาวศิริรัตน จุมปุวงค    กรรมการ 
                     9.14 นางสาวกฤษณา  สุภามงคล    กรรมการ 
                     9.15 นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ     กรรมการ 
                     9.16 นางสาวกานตชนก  ไชยวารี    กรรมการ 
                     9.17 นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม    กรรมการ 
                     9.18 นางสาวเจนจิรา  หลาแกว     กรรมการ 
                     9.19 นางสาวบุศรินทร  ปลื้มใจ     กรรมการ 
                     9.20 นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ   กรรมการ 
 9.21 นักศึกษาวิชาทหาร    กรรมการ 
 ๙.22 นายชาญณรงค   สมบัติใหม  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   1. วางแผนการบริการตามจุดตางๆ โดยแยกเสนทาง Mini กับ Fun run 

 /๒. จัดเตรียมสถานท่ีในการบริการน้ําดื่ม… 
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 ๒. จัดเตรียมสถานท่ีในการบริการน้ําดื่มตามจุดตางๆ พรอมจัดเตรียมท่ีท้ิงขยะ ทุก 2 กม. 
 ๓. บริการน้ําดื่มตามจุดตางๆ  
 ๔. อยูตามจุดตางๆท่ีเปนทางแยก  เสนทางอันตราย หรือเสนทางท่ีอาจใหเกิดความสับสนแกนัก
วิ่ง 
  5. จัดบริการใหความปลอดภัย อํานวยความสะดวกแกนักวิ่งตลอดเสนทาง 
  6. แจกสัญลักษณท้ัง เสนทาง Mini และ Fun run กอนถึงเสนชัย 
  7. ประสานคณะกรรมการฝายตางๆ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 8. ประสานเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานท่ีตํารวจภูธรบานโฮง รถพยาบาล เจาหนาท่ีพยาบาลจาก
โรงพยาบาลบานโฮง และทีมแพทย Medical Runner จากโรงพยาบาลลําพูน 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          10. คณะกรรมการฝายพยาบาล  ประกอบดวย     
  10.1 นางฉวรัตน   คําธัญ  ประธานกรรมการ 
  10.2 นางสาวอําไพพรรณ   วรรณภิระ  กรรมการ 
  10.3 นางสาวกนกวรรณ   จนัทรลอย กรรมการ 
  10.4 นางศรีเริญ   มีพิมพ กรรมการและเลขานุการ          
หนาท่ี   1. วางแผนการบริการดานการพยาบาล  
 ๒. จัดเตรียมสถานท่ีในการบริการดานการพยาบาล 
 ๓.ประสานเจาหนาท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลบานโฮง 
  4. บริการดานการพยาบาลเบื้องตน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          11. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 
    11.1  นายนิพล  ปลุกเสก ประธานกรรมการ 
   11.2  นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร กรรมการ 
   11.3  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
   11.4  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
 11.5  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการ 
    11.6  นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   1. วางแผนการประชาสัมพันธ  
 ๒. จัดทําเพจ “ธีรกานทมินิมาราธอน” และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 ๓. ประชาสัมพันธตามหมูบานตางๆ เชน สถานีวิทยุ เสียงตามสายหมูบาน และจัดรถประชาสัมพันธ 
 4. ประชาสัมพันธในการรับเสื้อ หมายเลขวิ่ง วันท่ี 7 – 8 กุมภาพันธ 2563 และเปนพิธีกรในงาน
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2563 
  5. จัดทําบัตรกิจกรรมและปายประชาสัมพันธงาน 
  6. ติดตาม และโทรประสานผูสมัครท่ียังไมไดชําระเงินภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
  7. สรุปจํานวนผูสมัคร และขนาดเสื้อสงคณะกรรมการดําเนินงานภายในวันท่ี 2 มกราคม 2563 
 8. ประสานฝายพิธีการในการมอบรางวัลแกนักวิ่งท่ีไดรับรางวัล 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/12. คณะกรรมการฝายดูแลรักษาความปลอดภัย… 
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          12. คณะกรรมการฝายดูแลรักษาความปลอดภัย    ประกอบดวย 
 ๑2.๑  นายเมธา  ศรีประทีป ประธานกรรมการ   
  ๑2.๒  นางพันนภา วลีดํารงค กรรมการ 
 ๑2.๓  นายพินิจ  ทังสุนันท กรรมการ 
 ๑2.๔  นางกาญจนา  กลาหาญ กรรมการ 
 ๑2.5  นางสาวอําภา  เขียวด ี กรรมการ 
 ๑2.๖  นายสุทน  คุมเสม กรรมการ    
  12.7  นางศรีเริญ  มีพิมพ กรรมการ 
  12.8  นายธนวัฒน  สิทธิตัน กรรมการ 
  12.9 ครูท่ีปรึกษาทุกคน กรรมการ 
 ๑2.10 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง กรรมการและเลขานุการ                       
         หนาท่ี   ๑. วางแผนในการรักษาความปลอดภัย 
 ๒.  ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และผูรวมงาน  
 ๓.  ควบคุมดูแลนักเรียนการรวมกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  
 ๑3.  คณะกรรมการฝายจัดการจราจร        ประกอบดวย 
  ๑3.๑  นายชาญณรงค  สมบัติใหม ประธานกรรมการ 
                ๑3.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการ 
                ๑3.๓  นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
         ๑3.๔  พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ 
         ๑3.๕  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
  ๑3.6  เจาหนาท่ีสถานีตํารวจจําลองในโรงเรียน กรรมการ   
  ๑3.7  นางฉวรัตน   คําธัญ กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถ เตรียมและมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๒. จัดระบบการจราจร ในโรงเรียน จดัทําปายการจราจร และอํานวยความสะดวกในการจอดรถ  
แกนักวิ่งและแขกท่ีมารวมงาน  
  ๓. ประสานเจาหนาท่ีตํารวจจราจร  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานโฮง  รักษาความสงบเรียบรอย 
   ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑4. คณะกรรมการฝายการเงิน    ประกอบดวย 
      ๑4.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจรญิ  ประธานกรรมการ 
 ๑4.๒  นางสาวสภุาพร  เปงปง              กรรมการ 
      ๑4.๓  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว กรรมการ  
 14.4  นางสาวสุณิสา  บุญผล กรรมการ 
      ๑4.5  นางสาวสภุาภรณ  ชมภูแกว                กรรมการ 
  14.6  นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ  
        หนาท่ี    1. จัดเตรียมจัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรม 
  2. จัดทําบัญชีการเบิกจาย  
                     3.  รายงานการใชจายเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงาน   

 /๑5.  คณะกรรมการฝายประเมินผล… 
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 ๑5.  คณะกรรมการฝายประเมินผล          ประกอบดวย 
                  ๑5.๑ นางศรีเริญ   มีพิมพ   ประธานกรรมการ 
                   ๑5.๒ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
                   ๑5.๓ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   กรรมการ 
          15.4 นางศิริญญา  หลาเต็น    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑. ออกแบบประเมินผล   
             ๒. ดําเนินการประเมินผานทางออนไลนอยางท่ัวถึง 
   3. สรุปรายงานผลใหผูบริหารทราบตอไป 
   4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงและ
เกิดผลดีตอทางราชการ 
    
           สั่ง  ณ  วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 25๖2 
 
 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
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