
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่๐๔๑ / ๒๕๖๒ 
  เรื่อง     ให้ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงไปรำชกำร 

…………………………………………. 
 

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จะได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม                                  
ของกิจกรรมบังคับ ๒๓ - ๒๕  มกรำคม   ๒๕๖๒  โดยก าหนดจะน านักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม  ณ  สถานที่ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. ลูกเสือ ระดับชั้น ม. ๑ ม. ๒ และเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ค่ายค่าชั่วคราวอ่างเก็บน้ าแม่เมย 
อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 

๒. ลูกเสือ  ระดับชั้น  ม. ๓  ณ  ค่ายลูกเสือหริภุญชัย  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
๓.   ยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
    วันที่  ๒๓-๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ธุดงคสถาน  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
๔.   ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   ระดับชั้น   ม.๑ –  ม.๓ 

- วันที่  ๒๓-๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  
 ๕. จิตสาธารณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- วันที่  ๒๓-๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
  

อาศัยอ านาจตามมาตราที่  ๓๙(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ.๒๕๔๖  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่   ๑๓๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู  ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ และอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘  ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ไปราชการตามวัน เวลาและ
สถานที่ดังกล่าว 
กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้น  ม. ๑ , ม. ๒ และเนตรนำรีชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้น  ม. ๑ , ม. ๒ 
๑. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. นายสุรัตน์   จี้ฟู 
๓. นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล 
๔. นายนิมิต  ปัญญายอง 
๕. นายเกตุสรินทร์  บุญหนัก 
๖. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ 
๗. นางศรีเริญ   มีพิมพ์     
๘. นางล าดวน  ติดทะ   
๙. นายเมธา  ศรีประทีป  



๒ 
 

๑๐. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
๑๑. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  
๑๒. นางสาวสุนิสา  บุญผล  

กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้น  ม. ๓ 
๑. นายถวิล  ชัยยา                          
๒. นายบรรจบ    ชูมก       
๓. นางพิชยา   ชูมก       
๔. นายสุทน   คุ้มเสม  
๕. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๖. นายนิพล  ปลุกเสก 
๗. นางสาวญาดา   มาอ้วน 
๘. นายชัยพิชิต   อุดค ามี  
๙. นายนคร   ภูเวียงจันทร์     
๑๐. นายเกียรติศักดิ์   กันทะนะ   
๑๑. นางสาวศรินทิพย์   ทองขาว   
๑๒. นายบุญเลิศ  มูลศรี 

  เนตรนำรีชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
๑. นายเอกดน   อินต๊ะปัน 
๒. นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร 
๓. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
๔. นางสาวอัมพร  นามณี 
๕. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 

กิจกรรมยุวกำชำด  ระดับชั้น  ม. ต้น   
๑. นายสุรัติ   จิตนารินทร์         
๒. นางอรพินธ์  กันทะรัน     
๓. นางพันนภา   วลีด ารงค ์     
๔. นางลาวัลย์  ขยันขาย 
๕. นางสาวอรนุช  เรือนค า 
๖. นางสาววรินทรา  แพะขุนทด 
๗. นางสาวศิริลักษณ์  กุนะค า 

   กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้น ม. ๑-๓   
๑. นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ์ 
๒. นางสาวอ าภา  เขียวดี 
๓. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ 
๔. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา 
๕. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล 
๖. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา     
๗. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน           
๘. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    



๓ 
 

๙. นางอุมาพร  แก้วปวน    
๑๐. นางสาววรัญญา   เป็งปิง 
๑๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง       
๑๒. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย         
๑๓. นายธราดล  อุดหมอ 
๑๔. นางสาวตรีรัตวดี  ดวงบุปผา 
๑๕. นางสาวพรนภา  ปันวารินทร์    

กิจกรรมจิตสำธำรณะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง 
๔. นางฉวรัตน์  ค าธัญ 
๕. นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๗. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 
๘. นางสาวสโรชา  ติ๊บเตปิน 
๙. นางสาวชลธิชา  มหาไม้ 
๑๐. นางสาวกัญจนา  ม้าเมือง   

 
                สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายจรัส   ค าอ้าย) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


