
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  128  / ๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
………………………………………… 

 

  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ได้ก ำหนดให้บุคลำกรครูเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร        
เพ่ือทบทวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ในระหว่ำงวันที่  19 - 20  มีนำคม  
๒๕๖2  ตั้งแต่เวลำ  10.00 น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง               
 

                   เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ
และทำงรำชกำร  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 นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำร 

      ๑.๓ นำยเมธำ  ศรีประทีป   กรรมกำร 

      ๑.๔ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร   

      ๑.๕ นำยถวิล  ชัยยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร        

  มีหน้ำที่  เป็นที่ปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวก  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำร
ด ำเนินกำรประชุมฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
          ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ    ประธำนกรรมกำร 

      ๒.๒ นำงพิชยำ  ชูมก    รองประธำนกรรมกำร 

      ๒.๓ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมกำร 

      ๒.๔ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมกำร 

      ๒.๕ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 

       ๒.๖ นำงสำวสุดำรัตน์  เปยีงน้อย  กรรมกำร    

       ๒.๗ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง   กรรมกำร 

      ๒.๘ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
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      ๒.๙ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำร 

      ๒.๑๐ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 

      ๒.๑๑ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม  กรรมกำร 

      ๒.๑๒ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน   กรรมกำร 

      ๒.๑๓ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 

      ๒.๑.๑๔ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 

      ๒.๑.๑๕ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมกำร 

      ๒.๑.๑๖ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร 

      2.1.17 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร 
      ๒.๑.๑8 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 

      ๒.๑.๑9 นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมกำร 

      ๒.๑.20 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

      ๒.๑.๒1 นำงลำวลัย์  ขยันขำย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่   วำงแผน, ก ำหนดแนวทำงและจัดเตรียมเอกสำรในกำรด ำเนินกิจกรรมพร้อม            
ทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับขั้น                                                                                                                                                                                                                                              
 

  3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่      ประกอบด้วย 
      3.1 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
       3.2 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำร    

          3.3 นำงสำวอัมพร  นำมณี   กรรมกำร             
          3.4 นำยสมำน  จันทร์ธง   กรรมกำร 

      3.5 นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 

      3.6 นำงจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมกำร 
      3.7 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมกำร 

      3.8 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน  กรรมกำร 

      3.9 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  มีหน้ำที ่จัดเตรียมสถำนทีป่ระชุมฯ ในระหว่ำงวันที่  19 – 20  มีนำคม  2562  ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ  
    

  4. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน     ประกอบด้วย 
      4.๑ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   ประธำนกรรมกำร 
      4.๒ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร 
      4.๓ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมกำร 
      4.4 นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมกำร 
      4.๕ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทุกคน กรรมกำร 
      4.๖ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสำรกำรประชุมฯ  ในระหว่ำงวันที่  19 – 20  มีนำคม  2562 
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  5. คณะกรรมกำรเตรียมอุปกรณ์ , บันทึกภำพและวิดีโอ   ประกอบด้วย 
      5.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
      5.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
      5.๓ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร              
   มีหน้ำที่  เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงส ำหรับใช้ในกำรประชุมฯ ตลอดจนกำรบันทึกภำพและ      
ให้กำรบริกำรอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 

  6. คณะกรรมกำรพิธีกรและพิธีกำร     ประกอบด้วย 
      6.๑ นำยสุรัติ  จิตนำรินทร์   ประธำนกรรมกำร 
      6.2 นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
      6.3 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  มีหน้ำที ่ ๑. ด ำเนินกำรพิธีกำรช่วงพิธีเปิด - พิธีปิด  
    ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกรตลอดงำน 
    

  7. คณะกรรมกำรจัดอำหำรและเครื่องดื่ม     ประกอบด้วย 
      7.๑ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ประธำนกรรมกำร 
      7.๒ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมกำร 
      7.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
      7.4 นำงสำวสุดำรัตน์  เปยีงน้อย  กรรมกำร 
      7.๕ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้ำที ่ จัดอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำงและน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำรับกำรประชุมฯ จ ำนวน  62  คน     
ในระหว่ำงวันที่  19 – 20  มีนำคม  2562   
 

  8.  ผู้เข้ำรับกำรประชุมทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำ    ประกอบด้วย 
       ๘.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ๘.12 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  
       ๘.๒ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ๘.13 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  
       ๘.๓ นำยถวิล  ชัยยำ    ๘.14 นำงศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ      
                ๘.4 นำยเมธำ  ศรีประทีป   ๘.15 นำงอุมำพร  แก้วปวน  
       8.5 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ๘.16 นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์   
       ๘.6 นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   ๘.17 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย 

     ๘.7 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ                        ๘.18  นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม 
                          ๘.8 นำงกำญจนำ  เหลืองทำ                       ๘.19  นำยพินิจ  ทังสุนันท์ 
                          ๘.9 นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช        ๘.20 นำยสุรัติ  จิตนำรินทร ์
                          ๘.10 นำงลำวัลย์  ขยันขำย   ๘.21 นำงพิชยำ  ชูมก  
                          ๘.11 นำยพันนภำ  วลีด ำรงค์           ๘.22 นำยสุทน  คุ้มเสม  
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      ๘.23 นำงสำวญำดำ  มำอ้วน   ๘.43 นำยบรรจบ  ชูมก   
        ๘.24 นำงสำวรุจิตำ  ปญัญำแก้ว  ๘.44 นำยนิพล  ปลุกเสก 
        ๘.25 นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี   ๘.45 นำงสุภำภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   
        ๘.26 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  ๘.46 นำงสำวอัจจิมำ   ศิริสูตร 
        8.27 นำงสำวสภุำพร  เป็งปิง  ๘.47 นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  
        ๘.28 นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ     ๘.48 นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ  
        ๘.29 นำงสำวอ ำไพ   สิทธิกำน  ๘.49 นำงสำวอัมพร  นำมณี 
        ๘.30 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   ๘.50 นำงสำวสุนิสำ  บุญผล 
        ๘.31 นำยสุรัตน์  จี้ฟู      ๘.51 นำงเสำวนีย์   แสงหงษ์              

      ๘.32 นำงอรพินธ์   กันทะรัน   8.52 นางสาวพรนภา  ปันวารินทร์ 
      ๘.33 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  8.53 นางสาวศิริลักษณ์  กุนะค า 

        ๘.34 นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล     8.54 นางสาวชลธิชา  มหาไม้ 
                           ๘.35 นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ     8.55 นางสาวตรีรัตนวดี  ดวงบุปผา 
        ๘.36 นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล 8.56 นางสาววรินทรา  แพะขุนทด 
        ๘.37 นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   8.57 นางสาวศิรินทิพย์  ทองขาว 
                           ๘.38 นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม      8.58 นางสาวสโรชา  ติ๊บเตปิน 
        8.39 นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง  8.59 นำงสำวกัญจนำ  ม้ำเมือง 
                           ๘.40 นำงศรีเริญ   มีพิมพ์     8.60 นายธราดล  อุตหมอ 
        ๘.41 นำงนพผกำมำศ   สำยนุวงศ์  8.61 นายเกียรติศักดิ์  กันทะนะ 
        ๘.42 นำงล ำดวน  ติดทะ   8.62 นายนคร  ภูเวียงจันทร์ 
                   มีหน้ำที ่ เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ตลอดระยะเวลำที่ก ำหนดให้                                                            
   

  ๙. คณะกรรมกำรประเมินผล   ประกอบด้วย 
      ๙.๑ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   ประธำนกรรมกำร 
      ๙.๒ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
      ๙.๓ นำงสำวสุดำรัตน์  เปยีงน้อย  กรรมกำร 
      ๙.4 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯและรำยงำนผลกำรประเมินต่อฝ่ำยบริหำรทรำบ
ต่อไป    

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
   สั่ง  ณ  วันที่  18   มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
             
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง                                    

   


