
  
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
  ที่  ๔๓๕  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง    แตงตั้งกรรมการตรวจทานแบบบนัทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และจัดทาํสมุดรายงานประจาํตวันักเรียน / สรุปผลการเรียน  ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

………………………………………………………………………………………………………… 
  ตามที่โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ไดดําเนินการสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไปแลวนั้น  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการสอบครูผูสอนทุกทานจะตองจัดทําแบบบันทึก ผลการเรียนและ
เอกสารตาง ๆ  เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด  ทางโรงเรียนจึงแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การบันทึกผล        
การเรียนตาง ๆ ข้ึน  ในภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและ        
ทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖          
มาตรา  ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗            
จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 
        

           ๑. คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย                                      
                     ๑.๑ นายจรัส    คําอาย   ประธานกรรมการ  
                     ๑.๒ นางรุงตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมการ 
                     ๑.๓ นายคมสันต  พิพัฒนวฒุิกุล  กรรมการ 
      ๑.๔ นายเมธา   ศรีประทปี  กรรมการ 
      ๑.๔ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ       
  มีหนาที ่  ดูแลความเรียบรอยในการดาํเนนิการตรวจทานและเกิดผลดีตองานราชการ 
 

  ๒. คณะกรรมการดําเนินการ         ประกอบดวย    
    ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นางพิชยา  ชูมก   รองประธานกรรมการ      
    ๒.๓ นางลาวัลย  ขยนัขาย  กรรมการ 
    ๒.๔ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  กรรมการ 
    ๒.๕ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการและเลขานุการ   

  มีหนาที่  ๑. รับเอกสารหลักฐานตามระเบียบการวดัและประเมินผล 
๒. จัดเตรียมเอกสาร, ประสานงานในการดาํเนินการตรวจทานและจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวของ          

ในการวัดผลประเมินผลและสรุปผลการเรียนของนักเรียนหลังดําเนินการตรวจทานแลว รวมถึง File คะแนนตาง ๆ            
จากหัวหนากลุมสาระฯ ทุกสาระการเรียนรู  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตน   ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  กอนเวลา 
๑๐.๐๐ น. และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ กอนเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

  ๓. คณะกรรมการจัดสถานที่      ประกอบดวย   
               ๓.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวฒุิกุล  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
      ๓.๓ นายสมาน  จนัทรธง  กรรมการ 
                          ๓.๔ นางจันทรวัน  ร่ัวรู   กรรมการ 
      ๓.๕ เจาหนาที่ทําความสะอาดทุกคน กรรมการ 

    ๓.๖ นายชาญณรงค  สมบัตใิหม  กรรมการและเลขานุการ  
 



 
-๒- 

 

   มีหนาที่  จัดเตรียมสถานที่ตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียนระดับชั้น ม.ตน และ                  
ระดับชั้น  ม.ปลาย ณ หอง  World Class                         
           

  ๔. คณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       ประกอบดวย 
    ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

             ๑. นางพันนภา  วลีดํารงค   หอง ม.๑/๑   
           ๒. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   หอง ม.๑/๑ 
           ๓. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  หอง ม.๑/๒ 
           ๔. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  หอง ม.๑/๒ 

๕. นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล  หอง ม.๑/๓ 
     ๖. นางสาวนัยนา  หมืน่จําปา  หอง ม.๑/๔ 
 ๗. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   หอง ม.๑/๕ 
 ๘. นายพงศนรินทร  อินกองงาม    หอง ม.๑/๕ 
       ๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
 ๑. นางลาํดวน  ติดทะ       หอง ม.๒/๑ 
 ๒. นายธนวฒัน  สิทธิตนั   หอง ม.๒/๑ 
 ๓.  นายชัยพชิิต  อุดคําม ี   หอง ม.๒/๒ 
 ๔. นายบรรจบ  ชูมก   หอง ม.๒/๓ 
 ๕. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หอง ม.๒/๓ 
 ๖. นางสาวสุภาพร  เปงปง   หอง ม.๒/๔ 
 ๗. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  หอง ม.๒/๔ 
 ๘. นางพิชยา  ชูมก   หอง ม.๒/๕ 
 ๙. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  หอง ม.๒/๕    
       ๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ   หอง ม.๓/๑ 
 ๒. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง  หอง ม.๓/๑ 
 ๓. นายสุทน  คุมเสม   หอง ม.๓/๒ 
 ๔. นางสาวเสาวภาคย  ไชยเดช  หอง ม.๓/๒ 
 ๕. นางลาวัลย  ขยนัขาย   หอง ม.๓/๓ 
 ๖. นางสาวสุณสิา  บุญผล   หอง ม.๓/๓ 
 ๗  นายชาญณรงค สมบัติใหม  หอง ม.๓/๔ 
 ๘. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน  หอง ม.๓/๔ 
 ๙. นางฉวรัตน  คําธัญ   หอง ม.๓/๕ 
      ๔.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

   ๑. นายพินิจ  ทังสนุันท   หอง ม.๔/๑ 
 ๒. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  หอง ม.๔/๒ 

๓. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   หอง ม.๔/๓  

 ๔. นางเสาวนีย  แสงหงษ   หอง ม.๔/๓ 
 ๕. นางสาวอัมพร  นามณ ี   หอง ม.๔/๔ 
 ๖. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   หอง ม.๔/๕ 
   
 
 



                                           -๓- 
 
     ๔.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 

   ๑. นางสาวญาดา  มาอวน   หอง ม.๕/๑ 
 ๒. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  หอง ม.๕/๒ 
 ๓. นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง   หอง ม.๕/๓    
 ๔. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร   หอง ม.๕/๓ 
 ๕. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หอง ม.๕/๔ 
 ๖. นางอรพินธ กันทะรัน   หอง ม.๕/๕ 
 ๗. นางสาววัชรินทร  แกวมูล  หอง ม.๕/๕ 
     ๔.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

   ๑. นางอุมาพร  แกวปวน   หอง ม.๖/๑ 
 ๒. นางสาววรัญญา  เปงปง   หอง ม.๖/๒ 
 ๓. นางกาญจนา เหลืองทา   หอง ม.๖/๓ 
 ๔. นายสุรัตน  จี้ฟ ู   หอง ม.๖/๓ 
 ๕. นางสาวศิริญญา หลาเต็น  หอง ม.๖/๔ 
 ๖.  นายนิพล  ปลุกเสก   หอง ม.๖/๕ 
 ๗. นางสาวอรนุช  เรือนคํา   หอง ม.๖/๕     
    ๔.๗ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับ/ชุมนุม) 
 ๑. นางอําภา  เขียวด ี
 ๒. นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูทุกคน 

  มีหนาที่  ตรวจทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.           
ครูประจําวิชาแกไขแบบบันทึกผล  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและแกไขคะแนนใน  Book Mark    ใหแลวเสร็จภายในวันที่   
๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ตรวจทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่  ๒๔ ตุลาคม   ๒๕๖๒                
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ครูประจําวิชาแกไขแบบบันทึกผล  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและแกไขคะแนนใน  Book Mark ใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๓๐ น.   
 

           ๕. คณะกรรมการจัดทําสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียน    ประกอบดวย 
      ๕.๑ ครูประจําชั้นทุกระดับชัน้  
             มีหนาที่  รับเอกสารผลการเรียนที่งานวัดผลในวันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เพื่อนําไปจัดทําสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียนและรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบตอไป  
               

 ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และบังเกิดผลดีตอทางราชการ  
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                

                                               สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒      
 
 
             (นายจรัส  คําอาย)  

 ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


