
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
 ที่  049 / ๒๕62 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล (ค่ำยวิชำกำร) 
ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

...................................................................................... 
   

  ด้วยกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ได้จัดกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล         
(ค่ำยวิชำกำร) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  เพื่อเสริมควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ O-NET          
ในระหว่ำงวันที่  25 – 27  กุมภำพันธ์  2562  ณ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน 
  

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ
ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ 
มำตรำ ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย  
      ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย      ประธำนกรรมกำร 
      ๑.๒ นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ   กรรมกำร 
      ๑.๓ นำงสำวเขมจิรำ  บริภำรักษ์   กรรมกำร 
      ๑.๔ นำยนิมิต  ปัญญำยอง   กรรมกำร      

    1.5 นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  มีหน้ำที่    ให้ค ำปรึกษำ  ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ           
ในกำรด ำเนินกำรเข้ำค่ำยวิชำกำรฯ   
 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ    ประธำนกรรมกำร 
      2.2 นำงพิชยำ  ชูมก    รองประธำนกรรมกำร  
      ๒.3 นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมกำร  
      ๒.4 นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล   กรรมกำร 
      ๒.5 นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร                              
      ๒.6 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย   กรรมกำร 
      ๒.7 นำงสำววรัญญำ  เปง็ปงิ   กรรมกำร 
      ๒.8 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
      ๒.9 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำร 
      2.10  นำยเกตุสรินทร์  บุญหนัก   กรรมกำร 
      2.11 นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม  กรรมกำร 
      2.12 นำงอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมกำร 
      2.13 นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร       
      ๒.14  นำยเอกดน  อินต๊ะปนั   กรรมกำร   
      2.15 นำยคมสันต์  พพิัฒนว์ุฒิกุล   กรรมกำร 
      2.16 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ   กรรมกำร                                                        
      ๒.๑7  นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร                          
      ๒.๑8 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมกำร 



      ๒.๑9 นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมกำร                                                                  
          ๒.20 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน กรรมกำร 
      ๒.21 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒.22 นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
  มีหน้ำที่   ประสำนวิทยำกรด ำเนินกำรสอนและด ำเนินกำรลงเวลำคณะครูที่มำปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำบัญชี    
กำรลงทะเบียนของนักเรียน, จัดตำรำงกำรเข้ำค่ำยฯ และให้กำรบริกำรตำมควำมเหมำะสม                                                                                                                            
 

  ๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่    ประกอบด้วย 
      ๓.๑ นำยนิมิต  ปัญญำยอง   ประธำนกรรมกำร 
      ๓.๒ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล   กรรมกำร    
      ๓.๓ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุน่บำง   กรรมกำร    
      ๓.๔ นำยสมำน  จนัทร์ธง   กรรมกำร 
      ๓.๕ นำยบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมกำร 
      ๓.๖ นำยผจญ  ภิระแก้ว    กรรมกำร 
      ๓.๗ นำงจันทร์วัน  รั่วรู ้    กรรมกำร 
      ๓.๘ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    กรรมกำร 
      ๓.๙ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน  กรรมกำร 
      ๓.๑๐ นำยชำญณรงค์  สมบตัิใหม่   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
    มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่, โต๊ะ – เก้ำอี้ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยวิชำกำรฯ ณ ห้อง World Class,    
ห้องโสตทัศนศึกษำ และห้องไร้พรมแดน โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ในระหว่ำงวันที่  25 - 27  กุมภำพันธ์  2562 
จ ำนวน  137  ที่นั่ง 
 

  ๔. คณะกรรมกำรเครื่องเสียง / บันทึกภำพและวิดโีอ  ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
      ๔.3 นำยชัยพชิิต  พฒันเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
  มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉำย จอ และบันทึกภำพตลอดกำรสอนเสริม ณ ห้อง World Class,            
ห้องโสตทัศนศึกษำ และห้องไร้พรมแดน พร้อมทั้งให้กำรบริกำรตำมควำมเหมำะสม 
 

  ๕. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบด้วย 
      5.1 วันจันทร์  ที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕62 
      1. นำงสำววรัญญำ  เป็งปงิ   9. นำงสำวอัมพร  นำมณี 
   2. นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว  10. นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช 
   3. นำงสำวสุภำพร  เป็งปงิ   11. นำยสุรัตน์  จีฟ้ ู
   4. Miss. Alma Grace T.Bsteg  12. นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
   5. นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   13. นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ 
   6. นำงอุมำพร  แก้วปวน   14. Miss. Liu Yanan 
   7. นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล  15. Mr. Philip Dave C.Cajes 
   8. นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร   16. ครูผู้สอน (วิชำเพิ่ม) ทุกคน 
      5.2 วันอังคาร ที่  26  กุมภาพันธ์  ๒๕62 
   1. นำงอุมำพร  แก้วปวน   7. นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
   2. นำงสำวนัยนำ  หม่ืนจ ำปำ  8. นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
   3. นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   9. นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์ 
   4. Mr. Philip Dave C.Cajes  10. นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล 
   5. นำงสำวอัมพร  นำมณ ี   11. นำงสำวชลิดำ  โอดบำง 
   6. นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   12. ครูผู้สอน (วิชำเพิ่ม) ทุกคน 



      5.3 วันพุธ  ที่  27  กุมภาพันธ ์ ๒๕62 
      1. นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู   8. นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง 
   2. นำงอุมำพร  แก้วปวน   9. นำยนิพล  ปลุกเสก 
   3. นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   10. นำยบรรจบ  ชูมก  
   4. Miss. Alma Grace T.Bsteg  11. Mr. Philip Dave C.Cajes 
   5. นำงสำวญำดำ  มำอ้วน   12. Miss. Liu Yanan 
   6. นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร   13. นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
   7. นำงสำวอัมพร  นำมณ ี   14. นำงสำวชลิดำ  โอดบำง 
  มีหน้ำที่  รับลงทะเบียน,  ดูแลและควบคุมกำรเข้ำเรียนของนักเรียนตำมคำบเรียนที่รับผิดชอบ                 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ตั้งแต่เวลำ ๐8.0๐ น. – ๑๖.15 น.  ตลอดระยะเวลำกำรเข้ำค่ำยฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล    
ตำมตัวชี้วัด     
                  
  ๖. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล   ประธำนกรรมกำร 
      ๖.๒ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
      ๖.๓ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย   กรรมกำร 
      ๖.๔ นำงสำววรัญญำ  เปง็ปงิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่  ประเมนิผลกำรเข้ำค่ำยของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6       
   

  ๗. คณะกรรมกำรกำรเงิน       ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
      ๗.๒ นำงสุภำภรณ์  พิพฒันว์ุฒิกุล   กรรมกำร 
      ๗.๓ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว   กรรมกำร 
      ๗.๔ นำงสำวสุภำภรณ์  ชมภูแก้ว   กรรมกำร 
      7.5 นำงสำวสุณสิำ  บุญผล   กรรมกำร 
      7.6 นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้ำที่  วำงแผนปฏิบัติกำรในกำรด ำเนินงำน รับ - จ่ำย เงินตำมงบประมำณโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล (ค่ำยวิชำกำร) และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ฝ่ำยบริหำรทรำบ 

 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จบรรลุ 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
     

สั่ง  ณ  วันที่  28   มกรำคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

             
                                                           (นำยจรสั  ค ำอ้ำย)                   
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธรีกำนท์บำ้นโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนแนบท้ายค าสั่งที่ 049  / ๒๕62 
*************************************** 

วันจันทร ์ที่ 25  กุมภาพันธ์  2562 
 

เวลา วิชา กลุ่ม / ห้อง ครูผู้ควบคุม สถานที ่
08.10 น. – 10.05 น 

 
ฟิสิกส ์  กลุ่ม 1  

(ม.6/1 + ม.6/2) 
1.นำงสำววรญัญำ  เป็งปิง 
2.Miss.Alma Grace T.Bsteg 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

เคมี  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
2.นำงอุมำพร  แก้วปวน 

ห้อง World Class 

สังคมฯ  กลุ่ม 3 
 (ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
2.นำงจันทร์เพญ็  ยอดยำ 
3.นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช 

  ห้องไร้พรมแดน 

10.15 น. – 12.10 น. 
 

เคมี  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
2.นำงสำววัชรินทร์  แก้วมลู 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

ฟิสิกส ์  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงสำววรญัญำ  เป็งปิง 
2.Mr. Philip Dave C.Cajes 

ห้อง World Class 

สังคมฯ  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
2.นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
3.นำงสำวอัมพร  นำมณ ี

    ห้องไร้พรมแดน 

13.00 น. – 14.00 น. 
 
 

14.15 น. – 16.15 น. 

ภาษาไทย  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
2.นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์
 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

1.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
2.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
3.นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง 

13.00 น. – 14.00 น. 
 
 

14.15 น. – 16.15 น. 
 

13.00 น. – 14.00 น. 
 
 

14.15 น. – 16.15 น. 

สังคมฯ  กลุ่ม 2   
(ม.6/3) 

1.นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 
2.นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์
 

ห้อง World Class 

1.นำงฉวรัตน์  ค ำธญั  
 

ฟืสิกส ์
 
 

เคมี 

 กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำวอัจจิมำ  ศริสิูตร 
2.Miss. Liu Yanan 
 
1.นำยนิพล  ปลุกเสก 
2.นำยเมธำ  ศรีประทีป 

  ห้องไร้พรมแดน 
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วันอังคาร ที่ 26  กุมภาพันธ์  2562 
 

เวลา วิชา กลุ่ม ครูผู้ควบคุม สถานที ่
08.10 น. – 10.05 น 

 
ชีวะ  กลุ่ม 1  

(ม.6/1 + ม.6/2) 
1.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
2.นำงจันทร์เพญ็  ยอดยำ 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

ดาราศาสตร ์  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงอุมำพร แก้วปวน 
2.นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
3.นำยนิพล  ปลุกเสก 

ห้อง World Class 

ภาษาไทย  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำววรญัญำ  เป็งปิง 
2.นำงสำวอัมพร  นำมณ ี
3.นำยเมธำ  ศรีประทีป 

    ห้องไร้พรมแดน 

10.15 น. – 12.10 น. 
 

ดาราศาสตร ์  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 
2.นำงสำวอัมพร  นำมณ ี
3.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

ชีวะ  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
2.นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์

ห้อง World Class 

ภาษาไทย  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำววรญัญำ  เป็งปิง 
2.นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรตัน ์
3.นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 

  ห้องไร้พรมแดน 

13.00 น. – 14.00 น. 
 

14.15 น. – 16.15 น. 
 

13.00 น. – 14.00 น. 
 

  

14.15 น. – 16.15 น. 
 

13.00 น. – 14.00 น. 
 

14.15 น. – 16.15 น. 

สังคมฯ  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

1.นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
2.นำงสำววัชรินทร์  แก้วมลู 

ภาษาไทย  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
 
 

ห้อง World Class 

2.นำงสำวชลิดำ  โอดบำง 
 

คณิตศาสตร์  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรตัน ์
2.Mr. Philip Dave C.Cajes 
 

1.นำงอุมำพร  แก้วปวน 

    ห้องไร้พรมแดน 
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วันพุธ ที่ 27  กุมภาพันธ์  2562 
 

เวลา วิชา กลุ่ม ครูผู้ควบคุม สถานที ่
08.10 น. – 10.05 น 

 
ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม 1  

(ม.6/1 + ม.6/2) 
1.นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู
2.นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
3.Miss.Alma Grace T.Bsteg 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

คณิตศาสตร์  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำงอุมำพร  แก้วปวน 
2.นำงสำวอัจจมิำ  ศิรสิูตร 
3.Mr. Philip Dave C.Cajes 

ห้อง World Class 

ชีวะ  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำวอัมพร  นำมณ ี
2.นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 
3.นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง 
4.นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 

  ห้องไร้พรมแดน 

10.15 น. – 12.10 น. 
 

ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำงอุมำพร  แก้วปวน 
2.Miss.Alma Grace T.Bsteg 
3.นำยนิพล ปลุกเสก 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

คณิตศาสตร์  กลุ่ม 2  
(ม.6/3) 

1.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 
2.นำงสำวชลดิำ  โอดบำง 
3.Miss.Alma Grace T.Bsteg 

ห้อง World Class 

ดาราศาสตร ์  กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 
2.นำยบรรจบ  ชูมก 
3.Miss. Liu Yanan 

  ห้องไร้พรมแดน 

13.00 น. – 14.00 น. 
 
 

14.15 น. – 16.15 น. 
 

13.00 น. – 14.00 น. 
 
 
 

14.15 น. – 16.15 น. 

คณิตศาสตร์  กลุ่ม 1  
(ม.6/1 + ม.6/2) 

1.นำงสำววรญัญำ  เป็งปิง 
2.นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง 
 

1.นำงอุมำพร  แก้วปวน 
 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 

ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2  
(ม.6/3)   

 และ กลุ่ม 3  
(ม.6/4 + ม.6/5) 

1.นำยนิพล  ปลุกเสก 
2.นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
3.นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 
4.นำยสุรัตน์  จี้ฟู 

ห้อง World Class 

1.นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
2.นำยเมธำ  ศรีประทีป 
3.นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนของครูผู้สอนระดับชั้น ม.6 
วันจันทร์  ที่  25  กุมภาพันธ์  2561 
 กลุ่มที่ 1     ม.6/1 และ ม.6/2    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/1 ม.6/1 

1 Miss.Alma Grace T.Bsteg นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง 
2 นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
3 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
4 
5 นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง นำงอุมำพร  แก้วปวน 
6 นำงกำญจนำ  เหลืองทำ นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง 
7 นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำงกำญจนำ  เหลืองทำ 
8 โฮมรูม โฮมรูม 

 

 กลุ่มที่ 2     ม.6/3   ณ  ห้อง World  Class 
ชั้น 
         คาบ 

ม.6/3 - 

1 นำงอุมำพร  แก้วปวน - 
2 นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู - 
3 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ - 
4 นำงสำววชัรินทร์  แก้วปวน - 
5 วิชาเพิ่ม ม.6 - 
6 - 
7 นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร - 
8 โฮมรูม - 

 
กลุ่มที่ 3  ม.6/4  และม.6/5  ณ   ห้องไร้พรมแดน 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/4 ม.6/5 

1 นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว นายสุรัตน์  จี้ฟ ู
2 นำงจนัทร์เพ็ญ  ยอดยำ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช 
3 นำงสำวอัมพร  นำมณ ี นางกาญจนา  เหลืองทา 
4 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ Mr. Philip Dave C.Cajes 
5 วิชาเพิ่ม ม.6 วิชาเพิ่ม ม.6 
6 
7 Miss. Liu Yanan - 
8 โฮมรูม โฮมรูม 

 

หมายเหตุ ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/1 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง 
  ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/2 นำงอุมำพร  แก้วปวน 

 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/3 นำงสำวนัยนำ  หมืนจ ำปำ , นำยนิพล  ปลุกเสก 
 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/4 นำยเมธำ  ศรีประทีป , นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/5 นำยสุรัตน์  จี้ฟู , นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 
 



-2- 
วันอังคาร  ที่  26  กุมภาพันธ์  2561 
 กลุ่มที่ 1     ม.6/1 และ ม.6/2    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/1 ม.6/1 

1 ประชุม ม.ปลาย ประชุม ม.ปลาย 
2 นำงอุมำพร  แก้วปวน นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
3 นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว นำงอุมำพร  แก้วปวน 
4 นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรัตน์ 
5 นำงอุมำพร  แก้วปวน นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
6 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ นำงอุมำพร  แก้วปวน 
7 นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรัตน์ Mr. Philip Dave C.Cajes 
8 - - 

 

 กลุ่มที่ 2     ม.6/3   ณ  ห้อง World  Class 
ชั้น 
         คาบ 

ม.6/3 - 

1 ประชุม ม.ปลาย - 
2 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ - 
3 วิชาเพิ่ม ม.6 - 
4 - 
5 นางกาญจนา  เหลืองทา - 
6 นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล - 
7 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ - 
8 - - 

 
กลุ่มที่ 3  ม.6/4  และม.6/5  ณ  ห้องไร้พรมแดน 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/4 ม.6/5 

1 ประชุม ม.ปลาย ประชุม ม.ปลาย 
2 นำงสำวอัมพร  นำมณ ี นางจนัทร์เพ็ญ  ยอดยา 
3 วิชาเพิ่ม ม.6 วิชาเพิ่ม ม.6 
4 
5 นายสุรัตน์  จี้ฟ ู นางสาวชลิดา  โอดบาง 
6 นางกาญจนา  เหลืองทา นายสุรัตน์  จี้ฟ ู
7 - - 
8 - - 
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วันพุธ  ที่  27  กุมภาพันธ์  2561 
 กลุ่มที่ 1     ม.6/1 และ ม.6/2    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/1 ม.6/1 

1 นายสุรัตน์  จี้ฟ ู Miss.Alma Grace T.Bsteg 
2 นางกาญจนา  เหลืองทา นำงอุมำพร  แก้วปวน 
3 นำงอุมำพร  แก้วปวน นำยบรรจบ  ชูมก 
4 นำยนิพล  ปลุกเสก นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 
5 - นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง 
6 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุม 
7 กิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับ 
8 โฮมรูม โฮมรูม 

 

 กลุ่มที่ 2     ม.6/3   ณ  ห้อง World  Class 
ชั้น 
         คาบ 

ม.6/3 - 

1 นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร - 
2 Mr. Philip Dave C.Cajes - 
3 นำงสำวญำดำ  มำอ้วน - 
4 Miss.Alma Grace T.Bsteg - 
5 นำยนิพล  ปลุกเสก - 
6 กิจกรรมชุมนุม - 
7 กิจกรรมบังคับ - 
8 โฮมรูม - 

 

กลุ่มที่ 3  ม.6/4  และม.6/5  ณ  ห้องไร้พรมแดน 
 

ชั้น 
         คาบ 

ม.6/4 ม.6/5 

1 นำงสำวอัมพร  นำมณ ี นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง 
2 นำงสำวญำดำ  มำอ้วน นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
3 Miss. Liu Yanan นายสุรัตน์  จี้ฟ ู
4 นำยบรรจบ  ชูมก นางสาวชลิดา  โอดบาง 
5 - นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 
6 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุม 
7 กิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับ 
8 โฮมรูม โฮมรูม 

หมายเหตุ ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/1 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง 
  ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/2 นำงอุมำพร  แก้วปวน 

 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/3 นำงสำวนัยนำ  หมืนจ ำปำ , นำยนิพล  ปลุกเสก 
 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/4 นำยเมธำ  ศรีประทีป , นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
 ครูประจ ำชัน้ / ครูที่ปรึกษำ  ชัน้ ม.6/5 นำยสุรัตน์  จี้ฟู , นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 


