
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
ที่  ๒๕๗  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ๑ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมโครงกำรส่งเสริม เสริมสร้ำงปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน         
ในวันเสำรท์ี่  ๘  มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 
    เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ               
และทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๘๖           
มำตรำ  ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๘๗               
จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
     ๑.๒ นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
     ๑.๓ นำยถวิล   ชัยยำ   กรรมกำร 

    ๑.๔ นำยเมธำ  ศรีประธปี  กรรมกำร 
     ๑.๕ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล  กรรมกำร 
           ๑.๖ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่  ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวกให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์  ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำร 
    ๒.๓ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
    ๒.๔ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง  กรรมกำร  
    ๒.๕ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
    ๒.๖ นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมกำร 
    ๒.๗ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
    ๒.๘ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเก่ียวกับจัดเตรียมกิจกรรม และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ประสำนงำน
ฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๓. คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
    ๓.๓ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร        
มีหน้ำที่   ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรติดต่อประสำนงำนเก่ียวกับประธำนในพิธีและล ำดับขั้นตอนต่ำง ๆ          

ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิด    
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๔. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
    ๔.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล  ประธำนกรรมกำร 
    4.2 นำยกฤษฎิ์ชำญ   รุน่บำง  กรรมกำร 
    ๔.3 นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 
    ๔.4 นำยสมำน  จนัทร์ธง  กรรมกำร 
    ๔.5 นำยผจญ  ภิระแก้ว   กรรมกำร 
    ๔.6 นำงจันทร์วัน  รั่วรู ้   กรรมกำร 
    ๔.7 นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมกำร 
    ๔.8 พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน กรรมกำร 
    ๔.9 นำยชำญณรงค์  สมบัตใิหม่  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

          มีหน้ำที่ จัดสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมบริเวณอำคำรร่มตะแบก  
 

๕. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ    ประกอบด้วย 
    ๕.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
    ๕.๒ นำยประสงค์  เลิศสมบตัิพลอย กรรมกำร 
    ๕.๓ นำยชัยพชิิต  พฒันเวศน์  กรรมกำร   
    ๕.๔ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เสียง พร้อมควบคุมอุปกรณ์ตลอดกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
 

๖. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร      ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำงอุมำพร  แก้วปวน  ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมกำร 
    ๖.๓ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
    ๖.๔ คณะวิทยำกรพี่เลี้ยง  กรรมกำร 
    ๖.๕ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเอกสำรลงทะเบียน จัดพิมพ์รำยชื่อนักเรียน และรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
           ๒. จัดพิมพ์เกียรติบัตรส ำหรับนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  ตลอดจนวิทยำกรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

๗. คณะกรรมกำรติดต่อวิทยำกร  ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
    ๗.๒ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำร 
    ๗.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      มีหน้ำที่   ประสำนและติดต่อวิทยำกร  ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่วิทยำกร 
 

๘. คณะกรรมกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
    ๘.๒ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
    ๘.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
    ๘.๔ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มแก่วิทยำกร คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
ค่ำยคณิตศำสตร์ 
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๙. คณะกรรมกำรกำรเงิน    ประกอบด้วย 
      ๙.๑ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  ประธำนกรรมกำร 
           ๙.๒ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้ำที่ จัดท ำบัญชีรำยรับ –รำยจ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรม และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

๑๐. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและประเมินผล  ประกอบด้วย 
      ๑๐.๑ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  ประธำนกรรมกำร 
      ๑๐.๒ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   กรรมกำร 
      ๑๐.๓ นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
      ๑๐.๔ นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำว 
         ๒. ออกแบบเอกสำรกำรประเมินผลด ำเนินกำรประเมินผลและสรุปผลงำนเสนอผู้บริหำร 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร       
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๕  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นำยจรสั  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนทบ์ำ้นโฮ่ง 

 


