
-1- 
 

 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี  006 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม TK (Thailand and Korea)  
สรางสรรค สานสัมพันธ TO BE ประจําปการศึกษา 256๒ 

---------------------------------- 
  ดวยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานทบานโฮง กําหนดจัดกิจกรรม TK (Thailand 
and Korea) สรางสรรค สานสัมพันธ TO BE ประจาํปการศึกษา 256๒ ในวันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๓ 
เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมอินทนิล เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรมไทยและเกาหลีอยางท่ัวถึง  พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตใหเขมแข็ง ราเริงแจมใส  โดยเขา
รวมกิจกรรมท่ีถนัดและสนใจตามกระแสนิยมของวัยรุน  เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนําเอา
แบบอยางท่ีดีของเยาวชนเกาหลีมาเปนตนแบบ เพ่ือสรางเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนใน
จังหวัดลําพูนและเยาวชนจากประเทศเกาหลี  ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวยนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 
เครือขายเยาวชนประเทศเกาหลี จํานวน 40 คน และเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา
จังหวัดลําพูน จํานวน 8 โรงเรียน  

 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) และ มาตรา 86 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีงานฝายตางๆ 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 เสนอแนะ อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการดําเนินงาน ของคณะกรรมการฝาย
ตางๆ ตลอดแกไขปญหาอุปสรรคอันอาจเกิดข้ึน ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี           

 ๒. คณะกรรมการฝายดําเนินการ    ประกอบดวย 
    ๒.๑  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒.2  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
 ๒.3  นางนพผกามาศ  สายนุวงค กรรมการ 
 ๒.4  นายบรรจบ  ชูมก กรรมการ 
  ๒.5  นางสาววชัรินทร  แกวมูล    กรรมการ 
   2.6  นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
  ๒.7  นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 

   
/2.๘  นายเอกดน   อินตะปน...  
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  2.๘  นายเอกดน   อินตะปน    กรรมการ   
๒.๙ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวประทุมพร  อภิวงค   กรรมการ 
2.13 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๒.14 นายเมธา  ศรีประทีป              กรรมการและเลขานุการ 
2.15 นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ๑.  วางแผนการดําเนินกิจกรรม TK (Thailand and Korea) สรางสรรค สานสัมพันธ TO BE  
     ๒.  ประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
                    ๓.  ประสาน ติดตอหนวยงานท่ีมารวมกิจกรรม 
                 4.  ประสานคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 3.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
  3.๑   นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล ประธานกรรมการ 
 3.๒   นายชัยพิชิต  อุดคํามี กรรมการ        
 3.๓   นางสาวกนกวรรณ   จนัทรลอย กรรมการ 
 3.๔   นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน กรรมการ 
 3.๕   นักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
  3.๖   พนักงานความสะอาดทุกคน กรรมการ 
 3.๗   นักเรียนแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน กรรมการ    
                     3.๘   นายชาญณรงค  สมบัติใหม  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  ๑. จัดสถานท่ีจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอินทนิล เชน  ชุดรับแขก เกาอ้ีแขกผูมีเกียรติ  
      แทนกลาวรายงาน 
   ๒. จัดตกแตงเวที และฉากเวที ตัวหนังสือ จัดดอกไมเวที แทนกลาวรายงาน  
       กลาวเปดและชุดรับแขก  
   ๓. ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  4.  คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร    ประกอบดวย 
   4.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง ประธานกรรมการ 
   4.๒  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการ 
   4.๓  นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
   4.4  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี   ๑.  จัดทํากําหนดการ และฝกซอมการเปนพิธีกรของนักเรียนแกนนํา 
    ๒.  ดําเนินการดานพิธีเปดและพิธีปด จัดทําคํากลาวรายงานในรายงานพิธีเปด – พิธีปด 
    ๓.  ออกหนังสือเชิญโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม และเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมพิธีเปด 
   4.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหดําเนินงานเปนไปดวย 
                              ความเรียบรอย 

/5.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน... 
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 5.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน    ประกอบดวย 
 5.๑  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล ประธานกรรมการ 
 5.๒  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
  5.๓  นางสาวผกากรอง  วงศจันทรติ๊บ กรรมการ  
  5.๔  นางสาวธัญสรณ  ยะวา  กรรมการ 
 5.5  นางสาวประทุมพร  อภิวงค  กรรมการและเลขานุการ 
            มีหนาท่ี   ๑. จัดทําและรับลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม 
                         2. สรุปและรวบรวมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงใหฝายดําเนินการ 
      3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 6.  คณะกรรมการฝายปฏิคม     ประกอบดวย 
                 6.๑  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ                        ประธานกรรมการ  
         6.2  นางเสาวนีย  แสงหงส   กรรมการ 
                  6.3  นางสาววัชรินทร  แกวมูล   กรรมการ 
                    6.4  นางสาวอําไพ  สิทธิกาน                    กรรมการ 
                  6.๕  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
                  6.๖  นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
          6.๗  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
  ๖.๘  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   กรรมการ 
                  6.9  นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   กรรมการ 
         6.1๐ นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว    กรรมการ 
          6.1๑ นางสาวจีราพรรณ  เปงเมืองลอง   กรรมการ 
          6.1๒ นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
          6.1๓ นักศึกษาฝกประสบการณทุกคน   กรรมการ 
          6.1๔ คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 
          6.1๕ นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑.  ตอนรับผูมารวมกิจกรรม 
   ๒.  จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการดําเนินการ 
   ๓.  จัดเตรียมและจัดหาอาหารวาง น้ําดื่มและบริการผูมารวมกิจกรรม 
   ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 7.  คณะกรรมการฝายเครื่องเสียง บันทึกภาพ และวิดีทัศน   ประกอบดวย 
  7.๑  นายบรรจบ  ชูมก                                        ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
 7.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
  7.4  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน กรรมการและเลขานุการ   
  มีหนาท่ี   ๑.  จัดหา จัดเตรียมเครื่องเสียง อุปกรณโสตทัศนศึกษา Computer และ  Projector 
ติดตั้งดูแลควบคุมในการดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
    ๒.  บันทึกภาพดวยกลองถายรูป กลองดิจิตอล และกลองวิดีทัศน ตลอดการดําเนินกิจกรรม  
 

 /๘. คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลความเรียบรอย... 
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๘. คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลความเรียบรอย     ประกอบดวย 
  ๘.๑   นายเมธา   ศรีประทีป                   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒   นายพินิจ   ทังสุนันท กรรมการ 
  ๘.๓   นายสุทน   คุมเสม กรรมการ 
  ๘.๔   นางสาวอําภา   เขียวด ี กรรมการ 
  ๘.๕   นางพันนภา  วลีดํารงค กรรมการ 
  ๘.6   นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
      ๘.7   ครูท่ีปรึกษาทุกคน  กรรมการ 
  ๘.8   นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี   ๑.  จัดนักเรียนเขาหอประชุมอินทนิล  และนั่งดวยความเรียบรอย 
                         ๒.  ควบคุมดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรมใหอยูในความเรียบรอยตลอดกิจกรรม 
      3.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ทีไดรับมอบหมาย 
 

 ๙. คณะกรรมการประเมินผล   ประกอบดวย 
                  ๙.๑  นางสาววชัรินทร  แกวมูล   ประธานกรรมการ 
                   ๙.๒  นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
                   ๙.๓  นางอุมาพร  แกวปวน                     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี   ๑.  ออกแบบประเมินผล  และดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม  รวบรวมขอมูล     
                  สรุปผลการประเมิน  รายงานผูบริหารทราบ 
 ๒.  ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

 ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและบังเกิดผลดีตอทางราชการ ท้ังนี้
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  
 

สั่ง ณ วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
          
   
 

          (นายจรัส   คําอาย) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
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กําหนดการโครงการ TK (Thailand and Korea) สรางสรรค สานสัมพันธ TO BE ประจําปการศึกษา 2562 
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานทบานโฮง   

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานทบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

 

----------------------------------------------------------- 
เวลา   07.30 – 08.15 น. - นักเรียน/แขกผูมีเกียรติทุกคนพรอมกัน ณ หอประชุมอินทนิล/ลงทะเบียน 
  08.15 – 08.45 น. - พิธีเปด (ประธาน นายอําเภอบานโฮง) 
  08.45 – 09.00 น. - การแสดงพิธีเปด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE  
      โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  (15 นาที) 
  09.00 – 09.15 น. - การแสดงของเยาวชนเกาหลี ชุดท่ี 1 (ทีมจีโอ 1)  (15 นาที) 
  09.15 – 09.30 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรยีนบานหวยหละ  (15 นาที) 
  09.30 – 09.45 น. - การแสดงของเยาวชนเกาหลี ชุดท่ี 2 (ทีมจีโอ 2)  (15 นาที) 
 09.45 – 10.00 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม (15 นาที) 
  10.00 – 10.15 น. - การแสดงของเยาวชนเกาหลี ชุดท่ี 3 (ทีมจีโอ 3)  (15 นาที) 
  10.15 – 10.30 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปาซาง  (15 นาที) 
  10.30 – 10.45 น. - การแสดงของเยาวชนเกาหลี ชุดท่ี 4 (แสดงวงดนตรี-รําพัด)  (15 นาที) 
  10.45 – 11.00 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน  (15 นาที) 
  11.00 – 11.15 น. - การแสดงของเยาวชนเกาหลี ชุดท่ี 5 (แสดงรวมกับนักเรียนชมรม    
      TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  (15 นาที) 
  11.15 – 11.30 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา (15 นาที) 
  11.30 – 12.00 น. - การแสดงดนตรีลูกทุง “วงเด็กดี TO BE NUMBER ONE” ของ 
      โรงเรียนธีรกานทบานโฮง (30 นาที) 
  12.00 – 12.15 น. - พิธีปด 
 
     --------------------------------------------- 
 
 
หมายเหตุ     กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


	คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

