
 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

     ท่ี 555 /๒๕๖ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน ปการศึกษา  ๒๕๖2 

……………………………………………………………….. 
  ดวยชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  จะดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดเดือน
ดาวทูบีนัมเบอรวัน ประจาํปการศึกษา  ๒๕๖2  ในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00-12.00 น.         
ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
     

  ๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   ประกอบดวย 
   ๑.๑  นายจรัส    คําอาย  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายถวิล    ชัยยา  กรรมการ 

๑.๓  นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
   ๑.๔  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
   ๑.๕  นางรุงตะวัน   ไชยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  - ใหคําปรึกษา ประสานงาน  อํานวยความสะดวกใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๒. คณะกรรมการฝายดําเนนิงาน   ประกอบดวย 
     ๒.๑  นางรุงตะวัน ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 

    ๒.๒  นายบรรจบ  ชูมก  กรรมการ 

๒.๓  นางกาญจนา เหลืองทา กรรมการ 

๒.๔  นายเอกดน   อินตะปน กรรมการ 
  ๒.๕  นางสาวอัมพร นามณี  กรรมการ 

๒.๖  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
๒.๗  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล กรรมการ 
๒.๘  นักเรียนแกนนําชมรมทูบนีัมเบอรวัน กรรมการ 
๒.9 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี – ประสานงานทุกฝาย อํานวยความสะดวกใหงานทุกฝายเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
 
 
 
 



๒ 
 
๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและพิธีกร ประกอบดวย 
  ๓.๑ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวอัมพร  นามณี  กรรมการ 

๓.๓ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑. ประชาสัมพันธและรับสมัครการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน 
  ๒. ลําดับพิธีการการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวนั  ในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖2 เวลา 10.00 - 12.00 น.              
 

๔. คณะกรรมการฝายตัดสินการประกวด ประกอบดวย 
    ๔.๑ กรรมการฝายตัดสินการประกวด  
 ๔.๑.๑  นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒  นายเอกดน   อินตะปน กรรมการ 
  ๔.๑.๓  นางกาญจนา เหลืองทา กรรมการและเลขานุการ   

     มีหนาท่ี ๑. กําหนดเกณฑการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน 
   ๒. ตัดสินการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน ในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖2 

เวลา 10.00 - 12.00 น.        
 

๕. คณะกรรมการฝายจัดหาของรางวัลและเกียรติบัตร ประกอบดวย 
  ๕.๑ นางสาวอัมพร นามณี  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร   กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวสุริยาพร      ญาณตาล กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑. จัดหาของรางวัลแกผูชนะการประกวด 
  ๒. จัดทําเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวด 

 

  ๖. คณะกรรมการฝายเครื่องเสียง บันทึกภาพ และวิดิทัศน ประกอบดวย 
       ๖.๑ นายบรรจบ  ชูมก  ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นายเอกดน  อินตะปน กรรมการ 
      ๖.๓ นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
       ๖.๔  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ควบคุมดูแลเครื่องเสียง บันทึกภาพ และวิดิทัศน ตลอดการจัดงาน 
 

๗. คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 
  ๗.๑ นางกาญจนา เหลืองทา ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง  กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวอัมพร นามณี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ๑. ออกแบบการประเมินการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน 
  ๒. ดําเนินการประเมินผลการประกวดเดือนดาวทูบีนัมเบอรวัน ในวันศุกรท่ี ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖2  
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  ๘. คณะกรรมการฝายควบคุมนักเรียน  ประกอบดวย 
    ๘.๑  นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
   ๘.๒  นายพินิจ  ทังสุนันท  กรรมการ 

๘.๓  นางศรีเริญ  มีพิมพ  กรรมการ 
๘.๔  นายสทุน   คุมเสน  กรรมการ 
8.5  นางสาวอําภา เขียวดี  กรรมการ 
8.6  นางพันนภา  วลีดํารง  กรรมการ 
๘.๕  นายธนวัฒน สิทธิตัน  กรรมการ 
8.6  ครูท่ีปรึกษาทุกคน  
๘.7  นายกฤษฎิ์ชาญ รุนบาง  กรรมการและเลขานุการ    

  มีหนาท่ี - ควบคุมดูแลนักเรียนใหรวมกิจกรรมดวยความเรียบรอย ตั้งแตเวลา 10.00 - 12.00น. 
   

  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และบังเกิดผลดีตอทาง
ราชการ  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 

                                        สั่ง  ณ  วันท่ี  2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

 


