
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๒๐๓ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR 
 ………………………………………… 

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ก าหนดจัด การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหาร 
จัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 
2562 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๘๗๔/๒๕๕๘                 
ลงวันที ่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ จึงให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้     
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร      
TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ที ่ ชื่อ – สกุล 
1 นายจรัส  ค าอ้าย 31 นายพินิจ   ทังสุนันท์ 
2 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 32 นายสุทน   คุ้มเสม 
3 นายถวิล   ชัยยา 33 นางพิชยา   ชูมก 
4 นายเมธา  ศรีประทีป 34 นางสาวญาดา   มาอ้วน 
5 นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล 35 นางสาววรัญญา   เป็งปิง 
6 นางสาวชลิดา  โอดบาง 36 นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
7 นางลาวัลย์  ขยันขาย 37 นางสาวสุภาพร  เป็งปิง 
8 นางกาญจนา  เหลืองทา 38 นางสาวอรนุช  เรือนค า 
9 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 39 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 

10 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน 40 นางฉวรัตน์   ค าธัญ 
11 นางอรพินธ์    กันทะรัน 41 นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล 
12 นางสาวอ าภา    เขียวดี 42 นายเรืองฤทธ์ิ พินิจพรรณ 
13 นายสุรัตน์   จี้ฟู 43 นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 
14 นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ 44 นางล าดวน   ติดทะ 
15 นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 45 นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ 
16 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 46 นายบรรจบ   ชูมก 
17 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา 47 นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล 
18 นางเสาวนีย์   แสงหงษ์ 48 นายนิพล  ปลุกเสก 



 

 

19 นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล 49 นายเอกดน   อินต๊ะปัน 
20 นางสาวอัมพร  นามณี 50 นางสาวพิมพ์ชนก  มีญาณะ 
21 นางพันนภา  วลีด ารงค์ 51 นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 
22 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 52 นางสาวสุณิสา  บุญผล 
23 นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ 53 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
24 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา 54 นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช 
25 นางอุมาพร  แก้วปวน 55 Mr.Philip Dave C.Cajes  
26 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 56 Miss. Alma  Grace T. Bateg 
27 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 57 Mr.Von Paul Mulat 
28 นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย 58 นายบัญชา  บังคมเนตร 
29 นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม 59 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ 
30 นายสุรัติ   จิตนารินทร์ 60 นายสุทิศ  มณีทอง 

 

                        สั่ง    ณ  วันที่  ๗  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
           
                                      (นายจรัส    ค าอ้าย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 
    

 

 
 
 



 

 

ก าหนดการอบรมสัมมนา 
ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model  
ด้วยเทคนิค APODAAR   

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 

------------------------------ 
 
เวลา  08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบ 
      มีส่วนร่วมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค 
      APODAAR   
  09.00 – 10.30 น. - กิจกรรมที่ ๑ จินตนาการ   
  1030 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
  10.45 – 12.00 น. - กิจกรรมที่ ๒ สานความฝัน  
  12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น. - กิจกรรมที่ ๓ กล่ันความคิด  
  14.30 – 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
  14.45 – 17.00 น. - กิจกรรมที่ ๔ พิชิตด้วยนวัตกรรม  
  17.00 – 18.00 น. - พักผ่อน/ท าธุระส่วนตัว 
  18.00 – 19.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น 
  19.00 – 21.30 น. - กิจกรรมที่ ๕ วัฒนธรรมองค์กร  
 21.30 - 22.00 น. - พิธีปิดการอบรมสัมมนา 
 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
     
 
 
 

         
 


