
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่180 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕62 

……………………………………………………………….. 
  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะด ำเนินกำรปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑               
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕62  ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภำคม  ๒๕62 ณ หอประชุมอินทนิล
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน  
  

                  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ
และทำงรำชกำร  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ  ๒๗ (๑)  และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 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    
     มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวกให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๑  และ  ม.๔     ประกอบด้วย 
           ๒.๑ กลุ่มบริหำรวิชำกำร   
            ๒.๑.๑ นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
            ๒.๑.๒ นำงพิชยำ  ชมูก   รองประธำนกรรมกำร 
            ๒.๑.๓ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
            ๒.๑.๔ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
            ๒.๑.๕ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
            ๒.๑.๖ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำร    
            ๒.๑.๗ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 
            ๒.๑.๘ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
            ๒.๑.๙ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์  กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๐ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๑ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน  กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๒ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ  กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๓ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 
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            ๒.๑.๑๔ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๕ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร 
            ๒.๑.๑๖  นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 

          2.1.17 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ กรรมกำร 
            ๒.๑.๑8 นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง กรรมกำร 
            ๒.๑.๑9 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            ๒.๑.20 นำงลำวัลย์  ขยันขำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
            มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร ให้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจ
เรื่องโครงสร้ำงหลักสูตร, กำรเรียนกำรสอนกำรเลือกวิชำเพ่ิมเติม,  กำรวัดและประเมินผล  
          

    ๒.๒ กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน   
        ๒.๒.๑ นำยเมธำ  ศรีประทีป  ประธำนกรรมกำร 
      ๒.๒.๒ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์  กรรมกำร 
      ๒.๒.๓ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำร 
      ๒.๒.๔ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
      ๒.๒.๕ นำยพินิจ  ทังสุนันท์  กรรมกำร 
   2.2.6 นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำร 
   2.2.7 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
   2.2.8 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมกำร 
      ๒.๒.9 นำยบัญชำ  บังคมเนตร  กรรมกำร  
   ๒.๒.10 นำยธนวัฒน์  สิทธิตนั  กรรมกำร       

๒.๒.11 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
     มีหน้ำที่ สร้ำงควำมตระหนัก  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียน                
สร้ำงควำมคุ้นเคยด้ำนอำคำรสถำนที่และกำรปรับตัวในโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 

  ๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่และบริกำรน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย  
      3.1 นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
      3.2 นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี   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   
  มีหน้ำที่ ๑.จัดสถำนที่บริเวณหอประชุมอินทนิลและจัดเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียนร่วมพิธีเปิด      
จ ำนวน  300  ที่นั่งและส ำหรับกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศนักเรียนและกำรลงทะเบียนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   ๒.จัดสถำนที่บริ เวณชั้นล่ำงของอำคำรร่มตะแบกเพ่ือใช้ส ำหรับกำรด ำเนิน              
กำรปฐมนิเทศนักเรียนของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
   ๓. ดูแลควำมสะอำดบริเวณใกล้เคียงและบริกำรน้ ำดื่มส ำหรับนักเรียนที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ  
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  ๔. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนวิชำเพ่ิมเติม  ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ประธำนกรรมกำร 
      4.2 นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   กรรมกำร 
      ๔.3 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมกำร 
      ๔.4 นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำร 
      ๔.5 นำงสำวสุดำรัตน์  เปยีงน้อย  กรรมกำร 
      ๔.6 นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำร 
      4.7 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมกำร    
      ๔.8 นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  มีหน้ำที่  อธิบำยรำยละเอียดลักษณะวิชำที่เปิดสอนและรับลงทะเบียนวิชำเพ่ิมเติมของนักเรียนชั้น 
ม.๑ และชั้น ม.๔ 

 

  ๕. คณะกรรมกำรพิธีกร     ประกอบด้วย    
      ๕.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   ประธำนกรรมกำร 
      ๕.๒ นำงสำวอัมพร  นำมณี   กรรมกำร 
      ๕.๓ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
      ๕.๔ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  มีหน้ำที่   ประชำสัมพันธ์และเป็นพิธีกรในพิธี เปิดกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔          
ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 

  ๖. คณะกรรมกำรเครื่องเสียงและบันทึกภำพ     ประกอบด้วย 
      6.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
      6.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
      6.๓ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร             
 มีหน้ำที ่๑.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงส ำหรับใช้ในกำรปฐมนิเทศบริเวณหอประชุมอินทนิลและชั้นล่ำงของ
อำคำรร่มตะแบก  
   ๒.บริกำรอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องฉำยทึบแสง ณ บริเวณหอประชุมอินทนิล 
   ๓.บันทึกภำพกิจกรรมกำรปฐมนิเทศของนักเรียน  
        

                      ๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
       7.1 นำยเมธำ  ศรีประทีป   ประธำนกรรมกำร 
       7.2 นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 
       7.๓ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   กรรมกำร 
       7.๔ นำยปรำโมทย์  ศรีสวุรรณนพกุล  กรรมกำร 
       7.๕ นำยพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมกำร 
       7.6 นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำร 
       7.7 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร 

     7.8 นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมกำ 
 
 
ร 
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       7.9 นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร  
       7.10 นำยธนวฒัน์  สิทธติัน   กรรมกำร       
                          7.11 นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้ำที ่ ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้นของตนเองตลอดระยะเวลำของกำรปฐมนิเทศ  

 

    ๘. คณะกรรมกำรประเมินผล     ประกอบด้วย 
        ๘.๑ นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  ประธำนกรรมกำร 
                 ๘.๒ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
                 ๘.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ๑. จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ 
    ๒.จัดเก็บสถิติข้อมูล 
    ๓.จัดท ำสรุปรำยงำน 

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
     

สั่ง  ณ  วันที่  25  เมษำยน   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
             
                                                           (นำยจรัส  ค ำอ้ำย)                   
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
 
 
 
 
 


