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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ 376/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

…………….............…………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้น โดยเป็น                 
การด าเนินการบริการกิจกรรมการให้ค าปรึกษาของอาสาสมัคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นได้พูดคุย 
ปรับทุกข์กับอาสาสมัครประจ าศูนย์และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนจัดบริการพัฒนา            
ด้าน EQ และเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสุข 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจความ          
ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 27            
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ว่าด้ว ยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ า สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้ 
 
1. อำสำสมัครประจ ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   ประกอบด้วย 

 1. นางสาวชาลินี  วงศ์ฝั้น  ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 2. นายจื้น  ลุงปัน  รองผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 3. นางสาวสุทธิสินี  บุญม ี รองผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. หน้าที่ด้านบริหาร 
  1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานภายในศูนย์ฯ เช่นตารางการบริการ ตารางการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครในทีม และตารางลงเวลาการปฏิบัติงาน 
  1.2 มอบหมายงานแก่บุคลากรในทีม พร้อมลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  1.3 จัดวางจุดบริการภายในศูนย์ให้เหมาะสม สะดวกในการให้บริการและมีบรรยากาศ

ผ่อนคลาย 
  1.4 จัดตกแต่ง ปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นที่ดึงดูดนักเรียนให้มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  1.5 จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ให้สะดวกในการตรวจสอบอยู่เสมอ 
  1.6 ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานตลอดเวลาและเสนอ                           

ซ่อมแซมเม่ือพบว่ามีการช ารุด เสียหาย 
 2. หน้าที่ด้านบริการ 
  2.1 ให้บริการในจุดบริการต่างๆ ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
  2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการให้บริการในมุมต่างๆ อย่างเพียงพอ 
  2.3 บันทึกข้อมูลในการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 
.../ 2. อาสาสมัครประจ าศูนย์เพ่ือนใจ 
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2. อำสำสมัครประจ ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่  นักเรียนชั้น ม.3/3 
  2. นางสาวอรัญญา  กันทะถ้ า   นักเรียนชั้น ม.3/3 
  3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บุญทาโสด   นักเรียนชั้น ม.3/3 
  4. นางสาวธนัชชา  ไชยเดช   นักเรียนชั้น ม.3/4 
  5. นางสาวมนัญชยา  โปธาค า   นักเรียนชั้น ม.3/4 
  6. นางสาวคณิตา  ทิชากรณ์   นักเรียนชั้น ม.3/4 
  7. นางสาวกมลพร  บัวมงคลกุล   นักเรียนชั้น ม.3/4 
  8. นางสาวธนพร  สิทธิกัน    นักเรียนชั้น ม.3/5 
  9. นางสาวปิ่นปินัทธิ ์ กันทะนูน   นักเรียนชั้น ม.3/5 
  10. นางสาวรัตติกานต์  สุวันตา   นักเรียนชั้น ม.3/5 
  11. นางสาวพศิกา  ต้นดี    นักเรียนชั้น ม.3/5 
  12. นางสาวศิริธิดา  ใจยะ   นักเรียนชั้น ม.3/5 
  13. นางสาวจิรัชยา  จ าปาโชค   นักเรียนชั้น ม.4/1 
  14. นางสาวพัชรา  ชมพูลาว   นักเรียนชั้น ม.4/1 
  15. นางสาวพีริยาภรณ์  มากขุนทด  นักเรียนชั้น ม.4/2 
  16. นายธีรภัทร์  ปันทะนัน   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  17. นายคุณาวุธ  วงศ์ชนะ   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  18. นายจื้น  ลุงปัน    นักเรียนชั้น ม.4/3 
  19. นายนิติธร  องค์จันต๊ะ   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  20. นางสาวบัณฑิตา  สุยะยอง   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  21. นางสาวสุทธิสินี  บุญมี   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  22. นางสาวปาลิตา  ธรรมสอน   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  23. นางสาวฐิติมา  สร้อยเศษ   นักเรียนชั้น ม.4/3 
  24. นายธนวิทย์  เกษวงษ์    นักเรียนชั้น ม.5/3 
  25. นายปฏิพัทธ์  บุตรวงศ์   นักเรียนชั้น ม.6/3 
  26. นายภาณุพันธ์  วรรณภิระ   นักเรียนชั้น ม.6/3 
  27. นายปฏิพัทธ์  บุตรวงศ์   นักเรียนชั้น ม.6/3 
  28. นางสาวกัลญ์ยานุช  สุทธนะ   นักเรียนชั้น ม.6/3 
  29. นายก้องภพ  ณ ล าพูน   นักเรียนชั้น ม.6/3 
  30. นางสาวจิรัชญา  บุญแยม้   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  31. นางสาวจุฬารัตน์  มูลหิน   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  32. นางสาวคณัสนันท์  แก้วสร้อย   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  33. นางสาวฐิติมา  จินดาหลวง   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  34. นางสาวนัยนา  แสนธรรมจักร   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  35. นางสาวปิยฉัตร  จันทร์สม   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  36. นางสาวจุฑามาศ  สาก้อน   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  37. นางสาวชาลินี  วงศ์ฝั้น   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  38. นางสาวชฎาพร  ต่างใจรัก   นักเรียนชั้น ม.6/4 

.../39. นางสาวนิรชา 
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  39. นางสาวนิรชา  จินามา   นักเรียนชั้น ม.6/4 
  40. นางสาวณัฐธิดา  แก้วก๋า   นักเรียนชั้น ม.6/4 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติงานในจุดบริการต่างๆ ตามตารางปฏิบัติงาน 
   2. จัดกิจกรรมการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว  
ในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
   3. จัดท าเอกสารการบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
   4. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการให้บริการด้านต่างๆ 
   5. สรุป บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
   6. รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาการให้บริการแก่ครูที่ปรึกษาประจ าศูนย์ทราบ 
   7. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ครูที่ปรึกษำประจ ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล         หัวหน้า 
   2. นางกาญจนา  เหลืองทา 
   3. นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
   4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
   5. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม 
   6. นางสาวอัมพร  นามณี 
   7. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
   8. นายธนวรรธน์  ชัยยา 
   9. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนเอกสารในการด าเนินงานของศูนย์ 
  2. ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานกับอาสาสมัครศูนย์ 
  3. ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่อาสาสมัครประจ าศูนย์ในกรณีที่มีปัญหาในการ
ด าเนินงาน  
  4. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาสาสมัครประจ าศูนย์ 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
       
 
 

                                                     (นายธีระศักดิ์ แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


