
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ 375/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

………………………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ด าเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็น               
การสนองพระด าริของของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเป็นองค์ประธาน
โครงการและเพ่ือสร้างโอกาส สร้างทางเลือกของเด็กและเยาวชน ได้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และ  
ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ทั้งนี้ได้รับสมัครนักเรียนในโรงเรียนเป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ของโรงเรียนและเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ สนองนโยบายพระด าริของของทูลกระหม่อมหญิง             
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจความ          
ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 27                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้วยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550 สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การมอบอ านาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบตามงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ประธำนชมรม  TO BE NUMBER ONE 
1. นางสาวนิรชา  จินามา      นักเรียนชั้น ม.6/4 
มีหน้าที่ 
 1.1 เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ  
 1.2 จัดประชุมชี้แจงด าเนินการเป็นประธานในที่ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 1.3 อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของชมรม โดยประสานงานกับ ครูที่ปรึกษา 

และเครือข่ายชมรม 
1.4 ติดตามการด าเนินงานของชมรม และตัดสินใจแก้ปัญหากรณีเร่งด่วน 
1.5 รายงานผลการด าเนินงานของชมรมให้สาธารณชนทราบอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. รองประธำนชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
1. นายก้องภพ  ณ ล าพูน  นักเรียนชั้น ม.6/4   รองประธานชมรม คนที่ 1 
2. นางสาวชฎาพร  ต่างใจรัก  นักเรียนชั้น ม.6/4   รองประธานชมรม คนที่ 2 
มีหน้าที่ 
 2.1 เป็นผู้ด าเนินการแทนประธานชมรมเป็นการชั่วคราว กรณีประธานไม่สามารถ 

ด าเนินการกิจกรรมของชมรมได้      
.../2.2 เป็นผู้ที่ตัดสินใจ 
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    2.2 เป็นผู้ที่ตัดสินใจแทนประธานชมรม (กรณีประธานไม่อยู่) ในเรื่องต่างๆ 
    2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน 
  1. นางสาวจุฬารัตน์  มูลหิน  นักเรียนชั้น ม.6/4 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
  2. นางสาวกชวรรณ  ปันใจ  นักเรียนชั้น ม.6/3 ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
  3. นางสาวฐิติมา  จินดาหลวง  นักเรียนชั้น ม.6/4 ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
  4. นางสาวบัณฑิตา  สุยะยอง  นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
  5. นางสาวอริสรา  ยอดรักษ ์  นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
  มีหน้าที่ 
   3.1 จัดท าทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมให้เป็นปัจจุบัน 
   3.2 รายงานผลการด าเนินการของฝ่ายให้ประธานและสมาชิกทราบ 
   3.3 จัดท าสารสนเทศข้อมูลของสมาชิก 
   3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก 
  1. นางสาวจุฑามาศ  สาก้อน  นักเรียนชั้น ม.6/4 หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก 
  2. นางสาวจุฑามาศ  กล้าหาญ นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  3. นางสาวมัลลิกา  ทนันชนะ  นักเรียนชั้น ม.5/5 ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  มีหน้าที่ 
   4.1 จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของชมรมให้เป็นปัจจุบัน 
   4.2 รายงานสถานภาพทางการเงินของชมรมฯ ให้สมาชิกทราบอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   4.3 จัดท าโครงการหารายได้ของชมรมเพื่อน าเสนอครูที่ปรึกษา 
   4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
  1. นางสาวจิรัชญา  บุญแย้ม  นักเรียนชั้น ม.6/4 หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
  2. นางสาวกัลญ์ยานุช  สุทธนะ นักเรียนชั้น ม.6/3     ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  3. นางสาวกนกวรรณ  พรมเมืองยอง นักเรียนชั้น ม.6/3     ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  4. นางสาวปาลิตา  ธรรมสอน  นักเรียนชั้น ม.4/3     ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  5. นางสาวชนาภา  ตะมะแก้ว นักเรียนชั้น ม.4/3     ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่ 
   5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชมรมในรูปแบบต่างๆ 
   5.2 ประสานงานกับฝ่ายประสานงานในการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   5.3 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของชมรม 
   5.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

.../6.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
  1. นางสาวณัฐธิดา  แก้วก๋า  นักเรียนชั้น ม.6/4 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
                     2. นางสาวสุพรรษา  อุปละกูล นักเรียนชั้น ม.6/4 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
  3. นางสาวพัชรา  ชมพูลาว  นักเรียนชั้น ม.4/1 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
  4. นางสาวฐิติมา  สร้อยเศษ  นักเรียนชั้น ม.4/1 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
   5. นายธีรภัทร์  ปันทะนัน  นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
  6. นางสาวอรัญญา  กันทะถ้ า  นักเรียนชั้นม.3/3 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
  มีหน้าที่ 
   6.1 วางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
   6.2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
   6.3 ประเมินการด าเนินกิจกรรมห้วงเวลาที่ก าหนด 
   6.4 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ 
   6.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 
  1. นางสาวนัยนา  แสนธรรมจักร นักเรียนชั้น ม.6/4      หัวหน้าฝ่ายประสานงาน 
  2. นางสาวพีริยาภรณ์  มากขุนทด นักเรียนชั้น ม.4/2 ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน 
  3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บุญทาโสด      นักเรียนชั้น ม.3/3 ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน 
  4. นางสาวมนัญชยา  โปธาค า นักเรียนชั้น ม.3/4 ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน 
  มีหน้าที่ 
   7.1 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของชมรม 
   7.2 ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารโรงเรียนในการด าเนินงานต่างๆ ของชมรม 
   7.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 
  1. นางสาวคณัสนันท์  แก้วสร้อย นักเรียนชั้น ม.5/4 เลขานุการ 
  2. นางสาวภัครมัย  ตั้งสกุลเสริมศรี นักเรียนชั้น ม.5/3 ผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. นางสาวธันยมัย  ค าด ี  นักเรียนชั้น ม.5/3 ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
   8.1 รวบรวมแผนงานโครงการของชมรม 
   8.2 จัดท าทะเบียนคณะกรรมการบริหารชมรม 
   8.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของชมรม 
   8.4 บันทึกการประชุมและสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม 
   8.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
  1. นายปฏิพัทธ์  บุตรวงศ ์ นักเรียนชั้น ม.6/3 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  2. นางสาวมุธิตา  จันทรมณี นักเรียนชั้น ม.6/3   ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   3. นางสาวปิยฉัตร  จันทร์สม นักเรียนชั้น ม.6/4   ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  4. นางสาวจิรัชยา  จ าปาโชค นักเรียนชั้น ม.4/1   ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

.../มีหน้าที่ 
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  มีหน้าที่ 
   9.1 บันทึกภาพกิจกรรมด้วยกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ 
   9.2 จัดท า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE 
   9.3 ควบคุม ดูแล คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียงในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
   9.4 จัดท าเอกสาร วารสาร จุลสารฯ 
   9.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
  1. นายนครชัย  หล้ากาวี  นักเรียนชั้น ม.6/1 หัวหน้าฝ่ายสถานที่ 
  2. นายนิติธร  องค์จันต๊ะ  นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  3. นายภาณุพันธ์  วรรณภิระ  นักเรียนชั้น ม.6/3 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  4. นายจรณินทร์  ตานุนไชย  นักเรียนชั้น ม.6/4 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  5. นายอัศนี  เป็งศร ี   นักเรียนชั้น ม.6/5 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  6. นายจิรพงศ์  ยอดรักษ ์  นักเรียนชั้น ม.6/5 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  7. นายสมบูรณ์  ลุงตี้  นักเรียนชั้น ม.6/5 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  8. นายสิทธิพงษ์  สุริโน  นักเรียนชั้น ม.6/5 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  9. นายภูริพัศ  สิทธิดง  นักเรียนชั้น ม.6/5 ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่ 
  มีหน้าที่ 
   10.1 จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งอาคารและบริเวณให้สวยงาม 
   10.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร 
  1. นายธนวิทย์  เกษวงษ ์  นักเรียนชั้น ม.5/3       หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ 
  2. นางสาวกัลยาลักษณ์  ใจเรือน นักเรียนชั้น ม.6/1 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  3. นางสาวพชรพร  สะอาดล้วน นักเรียนชั้น ม.5/2 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  4. นางสาวนิติพร  ชมพูกา  นักเรียนชั้น ม.5/2 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  5. นายคุณาวุธ  วงศ์ชนะ  นักเรียนชั้น ม.4/3 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  6. น.ส.พอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่ นักเรียนชั้น ม.3/3 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  7. นางสาวธนัชชา  ไชยเดช  นักเรียนชั้น ม.3/4 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  8. นางสาวกมลพร  บัวมงคลกุล นักเรียนชั้น ม.3/4 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
   9. นางสาวรัตติกานต์  สุวันตา นักเรียนชั้น ม.3/5 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
   10. นางสาวปิ่นปินัทธิ์  กันทะนูน นักเรียนชั้น ม.3/5 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  11. นางสาวธนพร  สิทธิกัน  นักเรียนชั้น ม.3/5 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
   12. นางสาวศิริธิดา  ใจยะ  นักเรียนชั้น ม.3/5 ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ 
  มีหน้าที่ 
    11.1 เตรียมกิจกรรมนันทนาการ เกม และเตรียมเครื่องประกอบจังหวะอ่ืนๆ 
    11.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม 
 นางสาวณัฐธิดา  แก้วก๋า นักเรียนชั้น ม.6/4 
  มีหน้าที่ 
  1. รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ 
  2. รับผิดชอบดูแลด้านเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 
  3. รับผิดชอบเรื่องการท าประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
  4. จัดกิจกรรมส าหรับสมาชิกให้ครอบคลุมและสอคล้องกับความต้องการ 

ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยสอดส่องดูแล 
  นายภาณุพันธ์  วรรณภิระ นักเรียนชั้น ม.6/3 
  มีหน้าที่ 
   1. สอดส่องดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด 
   2. สังเกตการณ์ผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยต่อการติดยาเสพติด 

ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
  นางสาวจิรัชญา  บุญแย้ม นักเรียนชั้น ม.6/4 
  มีหน้าที่ 
  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหายาเสพติด 
  2. รับแจ้งเบาะแสผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด 
  3. ให้ค าปรึกษาปัญหายาเสพติด 
  4. รับแจ้งความประสงค์เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 

ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดหำทุน 
 นางสาวจุฑามาศ  สาก้อน นักเรียนชั้น ม.6/4 
 มีหน้าที่ 
  1. ติดต่อจัดหาทุนเพ่ือน ามาจัดกิจกรรม 
  2. ดูแลเรื่องการเงินภายในชมรม  

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำชมรม   
1. นายธีระศักดิ์  แก้วสุข    ประธานกรรมการ 
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น                 รองประธานกรรมการ 
3. นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล   รองประธานกรรมการ 
4. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
5. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
6. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม  กรรมการ 
7. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
8. นางสาวอัมพร  นามณี                กรรมการ 
9. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์          กรรมการ 
10. นายธนวรรธน์  ชัยยา   กรรมการ 
11. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 

.../12. นางสาวกนกวรรณ 
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12. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    กรรมการ 
13. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ            กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำทรงคุณวุฒิ 
  1. นายนิพนธ์  แสงเนตร 
  2. นางทิวาพร  ทาเศษ 
  3. นางอ าไพ  เหล่าวีระไชย 
 

   ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

.          
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 


