
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
ที่ ๓๔๑  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมค่ำยวิชำกำร 
“ค่ำยอนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ ำคุณค่ำ  พัฒนำสูส่ังคม”  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
   ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำย “อนุรักษ์วัฒนธรรม  เลิศล้ ำคุณค่ำ  พัฒนำสู่สังคม”  ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๕  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในวันเสำร์ที่  ๓  สิงหำคม  
๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน 
     เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ      
ทำงรำชกำร  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ  
๒๗ (๑)  และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
และมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย     ประธำนกรรมกำร 
    ๑.๒ นำงรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
    ๑.๓ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการ 

      ๑.๔ นายเมธา  ศรีประทปี  กรรมการ 
            ๑.๕ นายคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล  กรรมการ 
      ๑.๖ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม 
เรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
     

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนประจ ำฐำน  
 นำงสำวอ ำไพ   สทิธิกำน  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวชลิดำ   โอดบำง  รองประธำนกรรมกำร 
    ฐำนที่ ๑  ดนิแดนวงกต       
         ๑. นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู   กรรมกำร  
         ๒. นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมกำร 
         ๓. นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช กรรมกำร 
         ๔. นำยชัยวฒัน์  บุญม ี  กรรมกำร 
         ๕. นำงสำวเจนจิรำ  หลำ้แก้ว  กรรมกำร 
    ฐำนที่  ๒  เลิศรสพืน้เมือง 
         ๑. นำงอรพินธ์  กันทะรนั  กรรมกำร 
         ๒. นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่ กรรมกำร 
         ๓. นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำร 
         ๔. นำงสำวอัญชุลพีร  เชื้อป้อม กรรมกำร 
    ฐำนที่  ๓  ลือเร่ืองภำษำ 
         ๑. นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำร 
         ๒. นำงลำวัลย์  ขยนัขำย  กรรมกำร 
         ๓. นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
         ๔. นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล กรรมกำร 
 



~ ๒ ~ 

 
    ฐำนที่  ๔  ปริศนำค ำทำย 
         ๑. นำงสำวอ ำไพ  สิทธกิำน  กรรมกำร 
         ๒. นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล กรรมกำร 
         ๓. นำงสำวพรสวรรค์  วรรณภิละ กรรมกำร 
         ๔. นำงสำวบุศรินทร์  ปลื้มใจ  กรรมกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ วำงแผนจัดกิจกรรม ตลอดจนด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรดูแลนักเรียนในกำรเข้ำเรียน 

ในฐำน  เช็คชื่อนักเรียน  ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเข้ำเรียนในแต่ละฐำน   
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  ประธำนกรรมกำร 
    ๓.๒ นำงสำวกฤษณำ  สุภำมงคล   กรรมกำร 
    ๓.๓ นำงสำวชลิดำ   โอดบำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับพิธีเปิดงำน   รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำน  เตรียมค ำกล่ำวรำยงำน 

และค ำกล่ำวเปิดงำน 
       

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล  ประธานกรรมการ 

    ๔.๒ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุน่บาง  กรรมการ 
    ๔.๓ นายชัยพชิิต  อุดค าม ี  กรรมการ 
    ๔.๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย กรรมการ 
    ๔.๕ นายสมาน  จนัทร์ธง  กรรมการ 
    ๔.๖ นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
    ๔.๗ นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ 
    ๔.๘ นางจันทร์วัน  รั่วรู ้   กรรมการ 
    ๔.๙ พนักงานท าความสะอาดทุกคน กรรมการ 
    ๔.๑๐ นายชาญณรงค์  สมบตัิใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่    ๑. จัดหำและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดสถำนที่ 

       ๒. ตกแต่งสถำนที่  ห้องโสตทศันศึกษำให้สวยงำม   
       ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆเมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ      ประกอบด้วย 
           ๕.๑ นำยบรรจบ  ชูมก   ประธำนกรรมกำร 
           ๕.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร  กรรมกำร 
           ๕.๓ นำยชัยพชิิต  พฒันเวศน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑. เตรียมวัสดุอุปกรณ์  โสตทัศนศึกษำในกำรจัดอบรม พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 
              ๒. บันทึกภำพด้วยกล้องถ่ำยภำพ กล้องดิจิตอล 
    ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นงำน 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ  ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำงกำญจนำ   เหลืองทำ  กรรมกำร 
    ๖.๓ นำงสำวอัญชุลีพร  เชื้อป้อม  กรรมกำร 
    ๖.๔ นำงลำวัลย์  ขยนัขำย        กรรมกำรและเลขำนุกำร  
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมเอกสำรลงทะเบียน จดัพิมพ์รำยชื่อนักเรียน และรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำค่ำยวชิำกำร 

     



~ ๓ ~ 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล  ประธำนกรรมกำร 
    ๗.๒ นำยชำญณรงค์  สมบัตใิหม่  กรรมกำร 
    ๗.๓ นำงสำวบุศรินทร์  ปลื้มใจ  กรรมกำร 
    ๗.๔ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่  จัดพิมพ์เกียรติบัตรส ำหรับนักเรียนที่เข้ำร่วมค่ำยวชิำกำร  และแจกในพิธีปิดคำ่ยฯ               

วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรนักเรียน   ประกอบด้วย 
    ๘.๑ นำงสำวอ ำภำ  เขียวด ี  ประธำนกรรมกำร 
    ๘.๒ นำงสำวพรสวรรค์  วรรณภิละ กรรมกำร 
    ๘.๓ นำงอรพินธ์  กันทะรัน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ จัดเตรียมอำหำรกลำงวันแก่นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยวิชำกำรในวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน   ประกอบด้วย 
    ๙.๑ นำงอรพินธ์  กันทะรัน  ประธำนกรรมกำร 

            ๙.๒ นำยสุรัตน์  จีฟ้ ู   กรรมกำร 
      ๙.๓ นำงสำวเจนจิรำ  หลำ้แก้ว  กรรมกำร 

    ๙.๔ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรด ำเนินกิจกรรม ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรเงินค่ำอำหำร   

และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำรและประเมินผล   ประกอบด้วย 
     ๑๐.๑ นำงลำวัลย์  ขยันขำย  ประธำนกรรมกำร 
     ๑๐.๒ นำยชัยวฒัน์  บุญม ี  กรรมกำร   
     ๑๐.๓ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับจัดกิจกรรมดังกล่ำว 

    ๒. ออกแบบกำรประเมินผลโดยใช้ Google form  ด ำเนินกำรประเมินผล  สรุปผลและจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
 
 

ทั้งนี้  ให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงและ 
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
     

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                    (นำยจรสั     ค ำอำ้ย)  
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 
 
 


