
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ 246 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนเรียนซ้ ำ / เรียนเพ่ิม 
       ในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เพ่ือให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

-------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
ในบำงรำยวิชำ และจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมเติมส ำหรับนักเรียนที่โอนย้ำยสถำนศึกษำ ในภำคเรียนที่ ๑        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนครบรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร    
  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ         
ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
๒๕๘๖  มำตรำ  ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.๒๕๘๗  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  ให้กำรสนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นเพ่ือให้       
กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
      

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร      ประกอบด้วย 
             ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ                      ประธำนกรรมกำร 

     ๒.๒ นำงพิชยำ  ชูมก    กรรมกำร 
     ๒.๓ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมกำร 
     ๒.๔ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำร 
     ๒.๕ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   กรรมกำร 
     ๒.๖ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์   กรรมกำร 

       ๒.๗ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม   กรรมกำร 
       ๒.๘ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน   กรรมกำร 

     ๒.๙ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ    กรรมกำร 
     ๒.๑๐ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมกำร 
     ๒.๑๑ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมกำร 
     ๒.๑๒ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร   กรรมกำร 
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     ๒.๑3 นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   กรรมกำร 
     ๒.๑4 นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย   กรรมกำร 
     ๒.๑5 นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๒.๑6 นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

  มีหน้ำที่  ดูแล ติดตำม และประสำนงำนกับทุกฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
     

 ๓. คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน       ประกอบด้วย 
     ๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

๓.๑.๑ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์ 
 ๓.๑.๒ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  

   ๓.๑.๓ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ 
   ๓.๑.๔ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง 

     ๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
๓.๒.๑ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม 

         ๓.๒.๒ นำยพินิจ  ทังสุนันท์ 
๓.๒.๓ นำยสุรัติ  จิตนำรินทร์ 

   ๓.๒.๔ นำงพิชยำ  ชูมก 
๓.๒.๕ นำงสำวญำดำ  มำอ้วน 

         ๓.๒.๖ นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง 
๓.๒.๗ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี 

        ๓.๒.๘ นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 
   ๓.๒.๙ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว         
      ๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   ๓.๓.๑ นำงอรพินธ์  กันทะรัน 
             ๓.๓.๒ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี 
   ๓.๓.๓ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล 

    ๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
         ๓.๔.๑ นำยปรำโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล 
   ๓.๔.๒ นำยเมธำ  ศรีประทีป 

    ๓.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๓.๕.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๓.๕.๒ นำงล ำดวน  ติดทะ 
๓.๕.๓ นำยบรรจบ ชูมก 
๓.๕.๔ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์ 
๓.๕.๕ นำยนิพล  ปลุกเสก 

 



                                    -3- 
 

      ๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
                            ๓.๖.๑ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ 
                             ๓.๖.๒ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์  
   ๓.๖.๓ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล 
   ๓.๖.๔ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร 
   ๓.๖.๕ นำงสำวอัมพร  นำมณี 
   ๓.๖.๖ นำงสำวสุณิสำ บุญผล 

    ๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๓.๗.๑ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง 
๓.๗.2 นำงกำญจนำ เหลืองทำ 
๓.๗.3 นำงสำวเสำวภำคย์ ไชยเดช 

    ๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   ๓.๘.๑ นำงพิมพ์ชนก  อภิวงค์งำม 
   ๓.๘.๒ นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง 
  มีหน้ำที่  วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดผลประเมินผล  นักเรียนเรียนซ้ ำ/หรือ  
นักเรียนเรียนเพ่ิมตำมรำยวิชำที่รับผิดชอบ  ดูแล  ติดตำมกำรเข้ำเรียนของนักเรียนตำมระยะเวลำที่ทำง
โรงเรียนก ำหนด 
 

  ๔. คณะกรรมกำรติดตำมและประสำนงำน     ประกอบด้วย   
    ๔.๑ นำงล ำดวน  ติดทะ  ชั้น ม.๒/๑             
    ๔.๒ นำยธนวัฒน์  สิทธิตัน  ชั้น ม.๒/๑             
    ๔.๓ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี         ชั้น ม.๒/๒   
    ๔.๔ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี           ชั้น ม.๒/๒   
    ๔.๕ นำยบรรจบ   ชูมก      ชั้น ม.๒/๓   
    ๔.๖ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ชั้น ม.๒/๓   
    ๔.๗ นำงศรีเริญ   มีพิมพ์  ชั้น ม.๓/๑   
    ๔.๘ นำงสำวสุพัตรำ จินดำหลวง ชั้น ม.๓/๑   

      ๔.๙ นำยสุทน  คุ้มเสม         ชั้น ม.๓/๒   
    ๔.๑๐ นำงสำวเสำวภำคย์ ไชยเดช ชั้น ม.๓/๒   
    ๔.๑๑ นำงลำวัลย์  ขยันขำย           ชั้น ม.๓/๓   
    ๔.๑๒ นำงสำวสุณิสำ  บุญผล  ชั้น ม.๓/๓   
    ๔.๑๓ นำยกฤษฏิ์ชำญ  รุ่นบำง      ชั้น ม.๕/๓   
    ๔.๑๔ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร       ชั้น ม.๕/๓   
    ๔.๑๕ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  ชั้น ม.๕/๔  
    ๔.๑๖ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล ชั้น ม.๕/๕ 
    ๔.๑7 นำงอรพินธ์  กันทะรัน  ชั้น ม.๕/๕ 
    ๔.๑8 นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง        ชั้น ม.๖/๒      
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    ๔.๑9 นำยสุรัตน์  จี้ฟู   ชั้น ม.๖/๓ 
    ๔.20 นำงกำญจนำ เหลืองทำ  ชั้น ม.๖/๔ 
    ๔.21 นำยนิพล  ปลุกเสก  ชั้น ม.๖/๕ 
    ๔.๒2 นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ  ชั้น ม.๖/๕ 
มีหน้ำที่  ติดตำมและดูแลกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนซ้ ำ  และประเมินงำนร่วมกับครูผู้สอน,  

ผู้ปกครองในกำรแก้ไขพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน   
 

  ๕. คณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผล    ประกอบด้วย 
    ๕.๑ นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  ประธำนกรรมกำร 
    ๕.๒ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
    ๕.๓ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนเรียนซ้ ำและ/หรือ 

หรือนักเรียนเรียนเพ่ิม แล้วน ำเสนอผู้บริหำรต่อไป  
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดีต่อ 
ทำงรำชกำร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 


