
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ ๒๙๖  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรอบรมและเข้ำร่วมอบรมสัมมนำ             
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

………………………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จะได้ด าเนินการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันเสำร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษำ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น   
     อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๙ ลงวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ จึงให้บุคคลผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้
ด ำเนินจัดกำรอบรม และเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  
สู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ตามสถานที่ดังกล่าว 
 

๑. นายจรัส  ค าอ้าย    
๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   
๓. นายถวิล  ชัยยา                    
๔. นายเมธา  ศรีประทีป    
๕. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    
๖. นางสาวชลิดา  โอดบาง 
๗. นางลาวัลย์  ขยันขาย    
๘. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ                         
๙. นางกาญจนา  เหลืองทา                        
๑๐. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช 
๑๑. นายพันนภา  วลีด ารงค์  
๑๒. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา 
๑๓. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ       
๑๔. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๑๕. นางอุมาพร  แก้วปวน 
๑๖. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
๑๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
๑๘. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  
๑๙. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
๒๐. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๒๑. นายสุรัติ  จิตนารินทร ์

๒๒. นางพิชยา  ชูมูก 
๒๓. นายสุทน  คุ้มเสม  
๒๔. นางสาวญาดา  มาอ้วน    
๒๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   
๒๖. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    
๒๗. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   
๒๘. นางสาวอรนุช  เรือนค า 
๒๙. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   
๓๐. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   
๓๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี   
๓๒. นายสุรัตน์  จี้ฟ ู          
๓๓. นางอรพินธ์   กันทะรัน   
๓๔. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   
๓๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล      
๓๖. นางฉวรัตน์  ค าธัญ      
๓๗. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล 
๓๘. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
๓๙. นายธนวัฒน ์ สิทธิตัน 
๔๐. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  
๔๑. นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล  
๔๒. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์       



๔๓. นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร 
๔๔. นางสาวอัมพร  นามณี 
๔๕. นางสาวสุนิสา  บุญผล 
๔๖. นางศรีเริญ   มีพิมพ์   
๔๗. นายบรรจบ  ชูมก   
๔๘. นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์ 
๔๙. นางล าดวน  ติดทะ 
๕๐. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   
๕๑. นายนิพล  ปลุกเสก    
๕๒. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   
๕๓. นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม       
๕๔. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
๕๕. นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว 
๕๖. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ 
๕๗. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง 
๕๘. นางสาวสุภาภรณ์  โปธาวี 
๕๙. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภแูก้ว 

๖๐. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย 
๖๑. นายบัญชา  บังคมเนตร 
๖๒. นายชัยพชิิต  พัฒนเวศน์ 
๖๓. นายบุญเลิศ  มูลศรี 
๖๔. นายสมาน  จันทร์ธง 
๖๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้ 
๖๖. นางนภาพร  เขื่อนตา 
๖๗. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล 
๖๘. นางแสงจันทร์  เป็งปิง 
๖๙. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง 
๗๐. นางนาตยา  ทาศรี 
๗๑. นายสุทิศ  มณีทอง 
๗๒. นายผจญ  ภิระแก้ว 
๗๓. Mr.Von Paul Mulat 
๗๔. Mr.Philip Dave C.Cajes 
๗๕. Miss. Alma  Grace T. Bateg 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นตามค าสั่งนี้ ไดด้ าเนินการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมให้ส าเร็จ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้       
 
            สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    
 
                (นายจรัส    ค าอ้าย) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 


