
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
ที่ 324/2562 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม  English and Healthy Day Camp 
………………………………………… 

      ด้ วยกลุ่ มสำระกำร เรี ยนรู้ ภำษำต่ ำ งประ เทศ และกลุ่ มสำระกำร เรี ยนรู้ สุ ขศึ กษำและพลศึกษำ                         
ได้ก ำหนดจัด”กิจกรรม  English and Healthy Day Camp” ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  เพื่อให้นักเรียน                 
ได้ฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ในชีวิตประจ ำวัน ฝึกควำมกล้ำคิดกล้ำแสดงออก สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
และเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  ในเสำร์ที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. 256๒  ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกำนท์  
บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง  จ. ล ำพูน 

เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบญัญัติ  
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรปฏบิัติหน้ำที่งำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
 

     ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร       ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย     ประธำนกรรมกำร 
      ๑.๒ นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
      ๑.๓ นำยถวิล  ชัยยำ   กรรมกำร 
      ๑.๔ นำยเมธำ ศรีประทปี  กรรมกำร 
      1.5 นำยคมสันต์ พิพัฒน์วุฒกิุล  กรรมกำร 
      ๑.6 นำงสำวอัจจิมำ ศิริสูตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
  

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม  English and Healthy Day Camp    ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  ประธำนกรรมกำร   
      ๒.๒ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์  กรรมกำร 
      ๒.๓ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ  กรรมกำร         

    ๒.๔ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี  กรรมกำร 
      ๒.๕ นำงสำวสุณสิำ  บุญผล  กรรมกำร 
      ๒.๖ Miss Alma Grace Bateg   กรรมกำร 

    ๒.๗ Miss Li Yue   กรรมกำร 
    2.8 Mr.Von Paul Mulat  กรรมกำร 
    ๒.9 Mr. Philip Dave C.Cajes  กรรมกำร 
    ๒.10 นำงฉวรัตน์  ค ำธญั  กรรมกำร 
    2.11 นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 

2.12  นำยเมธำ ศรีประทีป  กรรมกำร 
2.13  นำยเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ  กรรมกำร 
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2.14 นำยธนวฒัน์ สิทธิตนั  กรรมกำร 
2.15 นำงสำวรุ่งอรุณ  ศำสนะสุพินธ์ กรรมกำร 
๒.๑6  นำงสำวสุภำวนี กลิ่นหอม  กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงสำวศิริรัตน์  จุมปูวงศ์  กรรมกำร 
๒.๑๘ นำยจิณณพัต นิตยำ  กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยเฉลิมเกียรติ ปัน้ทอง  กรรมกำร 
๒.๒๐ นำงสำวณัฐพัชร์ เลิศสพุรรณ กรรมกำร 

    ๒.๒๑  นำงสำววชัรินทร์   แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร      
มีหน้ำที ่ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  English and Healthy Day Camp ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

  

  ๓. คณะกรรมกำรจัดหำอำหำรกลำงวันและอำหำรวำ่ง    ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์  ประธำนกรรมกำร 
    3.2 นำงสำวรุ่งอรุณ  ศำสนะสุพินธ ์ กรรมกำร 
    3.3 นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 

      ๓.4 นำยเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ  กรรมกำร    
      ๓.5 นำงสำวสุณสิำ  บุญผล  กรรมกำร 

    ๓.๖ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดหำอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงให้วิทยำกรและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
อย่ำงเหมำะสม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่      ประกอบด้วย 
    4.1 นำยคมสันต์ พิพัฒน์วุฒกิุล  ประธำนกรรมกำร 

      ๔.2 นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
      ๔.3 นำยเมธำ  ศรีประทปี  กรรมกำร 
      ๔.4 นำงสำววัชรนิทร์ แก้วมูล  กรรมกำร 
      ๔.5 นำงสำวอัมพร  นำมณ ี  กรรมกำร 
      ๔.6 นำงสำวสุณสิำ  บุญผล  กรรมกำร 
      ๔.๗ นำยธนวฒัน์ สิทธิตนั  กรรมกำร 

    ๔.๘ นำงสำวรุ่งอรุณ  ศำสนะสุพินธ์ กรรมกำร 
    ๔.๙ นำงสำวสุภำวนี กลิน่หอม      กรรมกำร 

          ๔.๑๐ นำงสำวศิริรัตน์  จุมปวูงศ์  กรรมกำร 
          ๔.1๑ นำยจิณณพัต นิตยำ  กรรมกำร 

         ๔.๑๒ นำยเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง  กรรมกำร 
        ๔.๑๓ นำงสำวณัฐพัชร์ เลิศสุพรรณ กรรมกำร 

     4.1๔ นำยสมำน  จันทร์ธง  กรรมกำร 
     4.1๕ นำยบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมกำร 
     4.1๖ นำยผจญ  ภิระแก้ว  กรรมกำร 
     4.1๗ นำงจันทร์วนั  รั่วรู้  กรรมกำร 
     ๔.๑๘ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน กรรมกำร                                                                              
               ๔.๑๘ นำงสำวนัยนำ หม่ืนจ ำปำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถำนที่ให้พร้อมเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
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๕. คณะกรรมกำรประสำนงำนวทิยำกร     ประกอบด้วย 
                 ๕.๑ นำงสำวนัยนำ   หมื่นจ ำปำ  ประธำนกรรมกำร 
      ๕.๒ นำงสำวสุณสิำ  บุญผล  กรรมกำร 
      ๕.๓ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร 
      ๕.๔ นำยเมธำ ศรีประทปี  กรรมกำร 

    ๕.๕ นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ จัดหำวิทยำกรและประสำนงำนเพื่อมำด ำเนินเปน็วิทยำกรในกำรท ำกิจกรรม 

 

๖. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ    ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร  

    ๖.๒ นำยพงศ์นรนิทร์  อินกองงำม  กรรมกำร 
    ๖.๓ นำยบัญชำ บังคมเนตร  กรรมกำร 
    ๖.๔ นำยชัยพชิิต  พฒันเวศน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอุปกรณ์เสียง พร้อมควบคุมอุปกรณ์และบันทึกภำพตลอดกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำย       

English and Healthy Day Camp 
                             

๗. คณะกรรมกำรพิธีกำร/พิธีกร     ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  ประธำนกรรมกำร 
      ๗.๒ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 

    ๗.๓ นำงสำวสุณสิำ  บุญผล  กรรมกำร 
                          ๗.๔ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดล ำดับขั้นตอนของพิธีกำร/ พิธีกรในช่วงกำรเปิดและปิด กิจกรรมตำมก ำหนด  
 

๘. คณะกรรมกำรประเมิน     ประกอบด้วย 
      ๘.๑ นำงเสำวนีย์  แสงหงส ์  ประธำนกรรมกำร 
      ๘.๒ นำงฉวรัตน์  ค ำธัญ   กรรมกำร 

    ๘.๓ นำงสำวนัยนำ หมื่นจ ำปำ  กรรมกำร 
      ๘.๔ นำงสำวรุ่งอรุณ  ศำสนะสุพินธ์ กรรมกำร 
        ๘.๕  นำงสำวสุภำวนี กลิ่นหอม     กรรมกำร 

    ๘.๖  นำงสำวศิริรัตน์  จุมปวูงศ์  กรรมกำร 
      ๘.๗ นำงสำววัชรนิทร์  แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที่   ออกแบบกำรประเมินผลและด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม , รวบรวมข้อมูลและสรุปผล          
กำรประเมินพร้อมทั้งรำยงำนผู้บริหำรทรำบ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร       
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  ๙  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
 
 

(นำยจรสั  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนทบ์ำ้นโฮ่ง 


