
  
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
  ที ่106 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งกรรมกำรตรวจทำนแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
และจัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน / สรุปผลกำรเรียน  ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

………………………………………………………………………………………………………… 
  ตำมที่โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ได้ด ำเนินกำรสอบปลำยภำคระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
และระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ไปแล้วนั้น   เมื่ อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรสอบครูผู้ สอนทุกท่ำน                
จะต้องจัดท ำแบบบันทึก ผลกำรเรียนและเอกสำรต่ำง ๆ  เพ่ือไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด  ทำงโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
กรรมกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน กำรบันทึกผลกำรเรียนต่ำง ๆ ขึ้น  ในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ให้ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล             
ต่อสถำนศึกษำและทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ  ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
        

           ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย                                      
                     ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร  
                     ๑.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
      1.3 นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
                     ๑.4 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมกำร 
      ๑.5 นำยถวิล  ชัยยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร       
  มีหน้ำที่   ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรด ำเนินกำรตรวจทำนและเกิดผลดีต่องำนรำชกำร 
 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร         ประกอบด้วย    
    ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำงพิชยำ  ชูมก   รองประธำนกรรมกำร      
    ๒.๓ นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำร 
    ๒.๔ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร 
    ๒.๕ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
    ๒.๖ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  มีหน้ำที ่ ๑. รับเอกสำรหลักฐำนตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
 ๒. จัดเตรียมเอกสำร, ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรตรวจทำนและจัดเก็บเอกสำร      

ที่เก่ียวข้องในกำรวัดผลประเมินผลและสรุปผลกำรเรียนของนักเรียนหลังด ำเนินกำรตรวจทำนแล้วรวมถึง  File 
คะแนนต่ำง ๆ จำกหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกสำระกำรเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ในวันที่ ๕ มีนาคม 2๕๖๒ 
ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น. และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ๑ - ๕ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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  ๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่      ประกอบด้วย   
               ๓.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ประธำนกรรมกำร 
      ๓.๒ นำยบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมกำร 
      ๓.๓ นำยสมำน  จันทร์ธง  กรรมกำร 
                         ๓.๔ นำงจันทร์วัน  รั่วรู้  กรรมกำร 
      3.5 นำยผจญ  ภิระแก้ว  กรรมกำร 
      ๓.6 เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดทุกคน กรรมกำร 

    ๓.7 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ตรวจทำนแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับชั้น ม.ต้น      
และระดับชั้น  ม.ปลำย ณ ห้อง  World Class 
                                   

  ๔. คณะกรรมกำรตรวจทำนแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน       ประกอบด้วย 
    ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

             ๑. นำยสุรัติ  จิตนำรินทร ์  ห้อง ม.๑/๑   
           ๒. นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ ห้อง ม.๑/๑ 
           ๓. นำยเอกดน  อินต๊ะปัน  ห้อง ม.๑/๒ 
           ๔. นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล ห้อง ม.๑/๒ 

๕. นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   ห้อง ม.๑/๓ 
6. นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม ห้อง ม.1/3 

     7. นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์ ห้อง ม.๑/๔ 
 8. นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ ห้อง ม.๑/๔ 
 9.  นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม   ห้อง ม.๑/๕ 
       ๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 ๑. นำงศรีเริญ  มีพิมพ์  ห้อง ม.๒/๑ 
 ๒. นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช ห้อง ม.๒/๑ 
 ๓. นำงล ำดวน  ติดทะ  ห้อง ม.๒/๒ 
 ๔. นำงสำวสุนิสำ  บุญผล  ห้อง ม.๒/๒ 
 ๕. นำงกำญจนำ  เหลืองทำ ห้อง ม.๒/๓ 
 ๖. นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี  ห้อง ม.๒/๓ 
 ๗. นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง ห้อง ม.๒/๔ 
 ๘. นำงสำวสุพัตรำ จินดำหลวง ห้อง ม.๒/๔ 
 ๙. นำงพิชยำ  ชูมก  ห้อง ม.๒/๕ 
 ๑๐. นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ ห้อง ม.๒/๕    
       ๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 ๑. นำยปรำโมทย์  ศรีสุรรณนพกุล ห้อง ม.๓/๑ 
 ๒. นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่ ห้อง ม.๓/๒ 
 ๓. นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์ ห้อง ม.๓/๒ 
 ๔. นำยสุทน  คุ้มเสม  ห้อง ม.๓/๓ 
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 ๕. นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ  ห้อง ม.๓/๔                                    
 ๖ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์  ห้อง ม.๓/๔ 
 ๗. นำยคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล หอ้ง ม.๓/๕ 
 ๘. นำงลำวัลย์  ขยันขำย  ห้อง ม.๓/๕ 
      ๔.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

   ๑. นำยพินิจ  ทังสุนันท์  ห้อง ม.๔/๑ 
 ๒. นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย ห้อง ม.๔/๒ 

๓. นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน ห้อง ม.๔/๓  
 ๔. นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร ห้อง ม.๔/๓ 
 ๕. นำงสำวอัมพร  นำมณี  ห้อง ม.๔/๔ 
 ๖. นำยบรรจบ  ชูมก  ห้อง ม.๔/๕ 
 ๖. นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล ห้อง ม.๔/๕ 
     ๔.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

   ๑. นำงสำวญำดำ  มำอ้วน  ห้อง ม.๕/๑ 
 ๒. นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง ห้อง ม.๕/๒ 
 ๓. นำงอรพินธ์  กันทะรัน  ห้อง ม.๕/๓ 
 ๔. นำงสำวชลิดำ  โอดบำง ห้อง ม.๕/๓ 
 ๕. นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล ห้อง ม.๕/๔ 
     ๔.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

   ๑. นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง ห้อง ม.๖/๑ 
 ๒. นำงอุมำพร  แก้วปวน  ห้อง ม.๖/๒ 
 ๓. นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ ห้อง ม.๖/๓ 
 ๔. นำยนิพล  ปลุกเสก  ห้อง ม.๖/๓ 
 ๕. นำยเมธำ  ศรีประทีป  ห้อง ม.๖/๔ 
 ๖. นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว ห้อง ม.๖/๔ 
 ๗. นำยสุรัตน์  จี้ฟู  ห้อง ม.๖/๕ 
 ๘. นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ ห้อง ม.๖/๕     
    ๔.๗ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ/ชุมนุม) 
 ๑. นำงอ ำภำ  เขียวดี 
 ๒. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน 

  มีหน้ำที่  ตรวจทำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครู
ประจ ำวิชำแก้ไขแบบบันทึกผล  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและแก้ไขคะแนนใน  Book Mark ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 
๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ตรวจทำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๕ ในวันที่       ๑๙  มีนาคม  
๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ครูประจ ำวิชำแก้ไขแบบบันทึกผล  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและแก้ไขคะแนนใน  Book 
Mark ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๓๐ น.   
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           ๕. คณะกรรมกำรจัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน    ประกอบด้วย 
      ๕.๑ ครูประจ ำชั้นทุกระดับชั้น  
            มีหน้ำที่  รับเอกสำรผลกำรเรียนที่งำนวัดผลในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ เพ่ือน ำไปจัดท ำสมุด
รำยงำนประจ ำตัวนักเรียนและรำยงำนผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองทรำบต่อไป  
               

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดี   ต่อทำง
รำชกำร  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                
                                               สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒    
  
 
 

           (นำยจรัส  ค ำอ้ำย)  
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 


