
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ ๒๑๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งบุคลำกรรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำ 
ผู้เรียนของโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อ
สถำนศึกษำ และทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ  ๒๗(๑)  และมำตรำ  ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกร  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. หัวหน้ากิจกรรม ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นางล าดวน  ติดทะ   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
      ๑.๒ นางอรพินธ์  กันทะรัน   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
      ๑.๓ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี 
      ๑.๔ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
      ๑.๕ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
      ๑.๖ นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้ากิจกรรมจิตสาธารณะ 
  ๒. กิจกรรมลูกเสือ     ประกอบด้วย 

    ๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      
   ๒.๑.๑ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล หัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.๑ 
   ๒.๑.๒ นางศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมการ 
   ๒.๑.๓ นายประสงค ์ เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
   ๒.๑.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
   ๒.๑.๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล กรรมการ 
   ๒.๑.๖ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  กรรมการ 
   ๒.๑.๗ นางสาวสุณิสา  บุญผล  กรรมการ 
   ๒.๑.๘ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน  กรรมการ 

    ๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒   
   ๒.๒.๑ นายสุรัตน์  จี้ฟู   หัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.๒ 
   ๒.๒.๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   กรรมการ 

๒.๒.๓ นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
   ๒.๒.๔ นางล าดวน  ติดทะ  กรรมการ 
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   ๒.๒.๕ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  กรรมการ 
   ๒.๒.๖ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
   ๒.๒.๗ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช กรรมการ 
      ๒.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓   
   ๒.๓.๑ นายสุทน  คุ้มเสม   หัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.๒ 
   ๒.๓.๒ นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
   ๒.๓.๓ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 
   ๒.๓.๔ นายนิพล  ปลุกเสก  กรรมการ 

๒.๓.๕ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๒.๓.๖ นางสาวญาดา  มาอ้วน  กรรมการ 

   ๒.๓.๗ นายชัยพิชิต  อุดค ามี  กรรมการ 
๓. กิจกรรมยุวกาชาด      ประกอบด้วย 

      ๓.๑ นางอรพินท์  กันทะรัน   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
      ๓.๒ นายสุรัติ  จิตนารินทร์   กรรมการ 
      ๓.๓ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ  
      ๓.๔ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
      ๓.๕ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 

  ๔. กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์      ประกอบด้วย 
     ๔.๑ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

    ๔.๒ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 

    ๔.๓ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
    ๔.๔ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
    ๔.๕ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ   
    ๔.๖ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมการ 
    ๔.๗ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
    ๔.๘ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
    ๔.๙ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
    ๔.๑๐ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
    ๔.๑๑ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 

  ๕. กิจกรรมเนตรนารี     ประกอบด้วย 
      ๕.๑ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี 
      ๕.๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
      ๕.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ       
          ๕.๔ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
      ๕.๕ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ  
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  ๖. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร     ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร 
     ๖.๒ นางฉวรัตน์  ค าธัญ   กรรมการ 

    ๖.๓ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   กรรมการ 
    ๖.๔ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
๗. กิจกรรมจิตสาธารณะ     ประกอบด้วย 

     ๗.๑ นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้ากิจกรรมจิตสาธารณะ 
     ๗.๒ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
     ๗.๓ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
     ๗.๔ นางสาวสุพตัรา  จินดาหลวง  กรรมการ 

๘. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์       ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นางพันนภา  วลีด ารงค์   ครูประจ าชั้น ม.๑/๑   

      ๘.๒ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   ครูประจ าชั้น ม.๑/๑   
      ๘.๓ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  ครูประจ าชั้น ม.๑/๒   

    ๘.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  ครูประจ าชั้น ม.๑/๒   
      ๘.๕ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ครูประจ าชั้น ม.๑/๓   

    ๘.๖ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม   ครูประจ าชั้น ม.๑/๓ 
      ๘.๗ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   ครูประจ าชั้น ม.๑/๔   

    ๘.๘ นายสุรัติ  จิตนารินทร์   ครูประจ าชั้น ม.๑/๔   
      ๘.๙ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ครูประจ าชั้น ม.๑/๕ 

    ๘.๑๐ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ครูประจ าชั้น ม.๑/๕ 
      ๘.๑๑ นางล าดวน  ติดทะ   ครูประจ าชั้น ม.๒/๑ 

    ๘.๑๒ นายธนวัฒน ์  สิทธติัน   ครูประจ าชั้น ม.๒/๑ 
    ๘.๑๓ นางสาวอ าภา  เขียวดี   ครูประจ าชั้น ม.๒/๒  

      ๘.๑๔ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   ครูประจ าชั้น ม.๒/๒ 
      ๘.๑๕ นายบรรจบ  ชูมก   ครูประจ าชั้น ม.๒/๓  

    ๘.๑๖ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ครูประจ าชั้น ม.๒/๓ 
      ๘.๑๗ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ครูประจ าชั้น ม.๒/๔  
       ๘.๑๘ นางสาวสุภาพร  เปง็ปิง   ครูประจ าชั้น ม.๒/๔ 
      ๘.๑๙ นางพิชยา   ชูมก   ครูประจ าชั้น ม.๒/๕  

    ๘.๒๐ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  ครูประจ าชั้น ม.๒/๕ 
      ๘.๒๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ครูประจ าชั้น ม.๓/๑       

    ๘.๒๒ นางสาวสุพัตรา  จนิดาหลวง  ครูประจ าชั้น ม.๓/๑      
      ๘.๒๓ นายสุทน  คุ้มเสม   ครูประจ าชั้น ม.๓/๒      

    ๘.๒๔ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  ครูประจ าชั้น ม.๓/๒      
      ๘.๒๕ นางลาวัลย์  ขยันขาย   ครูประจ าชั้น ม.๓/๓  
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    ๘.๒๖ นางสาวสุณิสา  บุญผล   ครูประจ าชั้น ม.๓/๓ 
      ๘.๒๗ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ครูประจ าชั้น ม.๓/๔  

    ๘.๒๘ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  ครูประจ าชั้น ม.๓/๔ 
      ๘.๒๙ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  ครูประจ าชั้น ม.๓/๕  

    ๘.๓๐ นางฉวรัตน์  ค าธัญ   ครูประจ าชั้น ม.๓/๕ 
      ๘.๓๑ นายพินิจ  ทังสุนันท์   ครูประจ าชั้น ม.๔/๑  
      ๘.๓๒ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ครูประจ าชั้น ม.๔/๒  

    ๘.๓๓ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ครูประจ าชั้น ม.๔/๒ 
      ๘.๓๔ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   ครูประจ าชั้น ม.๔/๓  
      ๘.๓๕ นางสาวอัมพร  นามณี   ครูประจ าชั้น ม.๔/๔ 
      ๘.๓๖ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ครูประจ าชั้น ม.๔/๕       
      ๘.๓๗ นางสาวญาดา  มาอ้วน   ครูประจ าชั้น ม.๕/๑  
      ๘.๓๘ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  ครูประจ าชั้น ม.๕/๒       
      ๘.๓๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   ครูประจ าชั้น ม.๕/๓  

    ๘.๔๐ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    ครูประจ าชั้น ม.๕/๓ 
      ๘.๔๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ครูประจ าชั้น ม.๕/๔  
      ๘.๔๒ นางอรพินธ์  กันทะรัน       ครูประจ าชั้น ม.๕/๕  

    ๘.๔๓ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ครูประจ าชั้น ม.๕/๕ 
      ๘.๔๔ นางอุมาพร  แก้วปวน   ครูประจ าชั้น ม.๖/๑  
      ๘.๔๕ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   ครูประจ าชั้น ม.๖/๒     
      ๘.๔๖ นายสุรัตน์  จี้ฟู    ครูประจ าชั้น ม.๖/๓ 
      ๘.๔๗ นางกาญจนา  เหลืองทา   ครูประจ าชั้น ม.๖/๔ 
      ๘.๔๘ นายนิพล  ปลุกเสก     ครูประจ าชั้น ม.๖/๕ 

    ๘.๔๙ นางสาวอรนุช  เรือนค า   ครูประจ าชั้น ม.๖/๕ 
  ๙. กิจกรรมชุมนุม          ประกอบด้วย 
      ๙.๑ นางลาวัลย์  ขยันขาย   ชุมนุม ค าคม 
      ๙ ๒ นางสาวชลิดา  โอดบาง   ชุมนุม Happy Learning 
      ๙.๓ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ   ชุมนุม Happy Learning 
      ๙.๔ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   ชุมนุม To Be Number One 
      ๙.๕ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล  ชุมนุม To Be Number One 
      ๙.๖ นางสาวอ าภา  เขียวดี   ชุมนุม กล้าดีศรีล าพูน 
      ๙.๗ นายสุรัตน์  จี้ฟู    ชุมนุม ภาษาล้านนา 
      ๙.๘ นางอรพินธ์  กันทะรัน    ชุมนุม Green Net 
      ๙.๙ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ชุมนุม เยาวชนต้านทุจริต 
      ๙.๑๐ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ชุมนุม นศท. 
      ๙.๑๑ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   ชุมนุม นศท. 



 
 

-5- 
 

      ๙.๑๒ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ชุมนุม Speak Out 
      ๙.๑๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   ชุมนุม ภาษาเกาหลี 
      ๙.๑๔ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  ชุมนุม Crossword 
      ๙.๑๕ นางสาวสุณิสา  บุญผล   ชุมนุม Crossword 
      ๙.๑๖ นางสาวอัมพร  นามณี   ชุมนุม ตะลุยโลกภาษาจีน 
      ๙.๑๗ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   ชุมนุม นศท. 
      ๙.๑๘ นางอุมาพร  แก้วปวน   ชุมนุม GIFTED MATH 
      ๙.๑๙ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ชุมนุม หมากฮอส 
      ๙.๒๐ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ชุมนุม เวทคณิต 
      ๙.๒๑ นางพันนภา  วลีด ารงค์   ชุมนุม โอริกามิ 
      ๙.๒๒ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ชุมนุม Sudoku, A-Math 
      ๙.๒๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  ชุมนุม แนะแนว 
      ๙.๒๔ นางสาวญาดา  มาอ้วน   ชุมนุม ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
      ๙.๒๕ นางพิชยา  ชูมก    ชุมนุม รักษ์สิ่งแวดล้อม  

    ๙.๒๖ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ชุมนุม นันทนาการ 
      ๙.๒๗ นายสุรัติ  จิตนารินทร์   ชุมนุม นันทนาการ 
      ๙.๒๘ นายสุทน  คุ้มเสม   ชุมนุม นันทนาการ 
      ๙.๒๙ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   ชุมนุม นันทนาการ 
      ๙.๓๐ นายพินิจ  ทังสุนันท์   ชุมนุม เรียนรู้แบบคริสเตียน 
      ๙.๓๑ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   ชุมนุม E-Classroom 
      ๙.๓๒ นางสาวอรนุช  เรือนค า   ชุมนุม E-Classroom 
      ๙.๓๓ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   ชุมนุม Chem-Club 
      ๙.๓๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  ชุมนุม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
      ๙.๓๕ นายเมธา  ศรีประทีป   ชุมนุม ตะกร้อ 
      ๙.๓๖ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  ชุมนุม แชร์บอล 
       ๙.๓๗ นางฉวรัตน์  ค าธัญ   ชุมนุม  เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) 
      ๙.๓๘ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  ชุมนุม บาสเกตบอล 
      ๙.๓๙ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   ชุมนุม ฟุตบอล 
      ๙.๔๐ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  ชุมนุม Chef 
      ๙.๔๑ นายบรรจบ  ชูมก   ชุมนุม ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ 
      ๙.๔๒ นางล าดวน  ติดทะ   ชุมนุม บรรณารักษ์ 
      ๙.๔๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ชุมนุม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
      ๙.๔๔ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ชุมนุม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
      ๙.๔๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ชุมนุม อย.น้อย 
      ๙.๔๖ นายนิพล  ปลุกเสก   ชุมนุม หุ่นยนต์ 
      ๙.๔๗ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ชุมนุม ดนตรี 
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      ๙.๔๘ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  ชุมนุม นาฎศิลป์ 
      ๙.๔๙ นางสาวสุพัฒตรา  จินดาหลวง  ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์     
      ๙.๕๐ ครตู่างชาติ (ภาษาจีน)   ชุมนุม ภาษาเกาหลี 
   

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

  (นายจรัส  ค าอ้าย) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 


