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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่   544 / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๑ 
--------------- 

  ด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้จัดกิจกรรม 
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๑ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เน้นการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๒๑ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  ที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อสถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตร ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรการปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
            ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 

 ๑.๑   นายจรัส ค าอ้าย ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ               กรรมการ 
 ๑.๓   นายถวิล   ชัยยา กรรมการ 
 ๑.๔   นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
 ๑.๕   นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
 ๑.๖   นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน   ประกอบด้วย 

      ๒.๑  นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  นายถวิล ชัยยา    กรรมการ 
      ๒.๓  นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ  
      ๒.๔  นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
      ๒.๕  นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ 
      ๒.๖  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ   
      ๒.๗  นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
      ๒.๘  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
      ๒.๙  นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 

    /๒.๑๐  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว… 



-๒- 
 

    ๒.๑๐  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
     ๒.๑๑  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี  กรรมการ   
     ๒.๑๒  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ                   กรรมการ 

      ๒.๑๓  นายพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมการและเลขานุการ  
 

         มีหน้าที่    ๑. จัดหาสถานที่  วัสดุ – อุปกรณ์ ที่จ าเป็น ส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
      ๒. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
        ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักเรียน และด าเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ๔. ติดต่อประสานงานด้านสถานที่และวิทยากร ส าหรับการเข้าค่ายฯ 
 
  ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/เอกสารการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นางพิชยา  ชูมก     ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ  
      ๓.๓  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง            กรรมการ 
      ๓.๔  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง            กรรมการ 
      ๓.๕  นางสาวอรนุช  เรือนค า            กรรมการ 
                       ๓.๖ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี                 กรรมการ 

    ๓.๗ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ                 กรรมการ 
      ๓.๘  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารการด าเนินงาน และด าเนินการพิธีการเปิด – ปิดค่ายฯ 
 

             ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเสื้อค่ายฯ  ประกอบด้วย 
                 ๔.๑  นางพิชยา  ชูมก                                ประธานกรรมการ 
      ๔.๒  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง   กรรมการ 
                         ๔.๓  นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้าที่  ออกแบบและติดต่อประสานงานในการจัดท าเสื้อค่ายฯ 
                                              
             ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร      ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายชัยพิชิต    อุดค ามี    ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง    กรรมการ 
                         ๕.๓  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง                       กรรมการ 
                         ๕.๔  นางสาวอรนุช เรือนค า                        กรรมการ 
                         ๕.๕  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
                       ๕.๖ นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี                 กรรมการ 

    ๕.๗ นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ                 กรรมการ 
      ๕.๘  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหาร… 
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มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหาร/ยืมเครื่องมือ/อุปกรณ์/จัดท า/ น้ าดื่ม ให้พร้อมและเพียงพอ
ตลอดการเข้าค่ายฯ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายงานการเงิน  ประกอบด้วย 
      ๖.๑  นายพินิจ  ทังสุนันท์   ประธานกรรมการ   
      ๖.๒  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
                 ๖.๓  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    กรรมการ 
      ๖.๔  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ยืมเงินส ารองจ่ายตามโครงการฯ  เงินเบี้ยเลี้ยง  และสรุปค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฯ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
      ๗.๑  นายพินิจ  ทังสุนันท์   ประธานกรรมการ 
                         ๗.๒  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
                 ๗.๓  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
                         ๗.๔  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี  กรรมการ 
                 ๗.๕  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ       กรรมการ                                
         ๗.๖  นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรมผ่านระบบประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน 

 
            ๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารถรับ-ส่ง นักเรียน  ประกอบด้วย 
      ๘.๑  นายสุทน  คุ้มเสม   ประธานกรรมการ 
      ๘.๒  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง   กรรมการ 
      ๘.๓  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
      ๘.๔  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จัดหา รถรับ-ส่งนักเรียน ในการเข้าค่ายฯ ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และจัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน แจก รวบรวม สรุป เป็นหลักฐาน 

 
  ๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน  ประกอบด้วย 
      ๙.๑  นายพินิจ  ทังสุนันท์      ประธานกรรมการ 
      ๙.๒  นายถวิล  ชัยยา       กรรมการ 
      ๙.๓  นางพิชยา  ชูมก     กรรมการ 
      ๙.๔  นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
      ๙.๕  นายชัยพิชิต  อุดค ามี      กรรมการ 
      ๙.๖  นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
      ๙.๗  นางสาววรัญญา  เปง็ปิง      กรรมการ 
      ๙.๘  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      กรรมการ 

      /๙.๙  นางสาวอรนุช  เรือนค า… 



-๔- 
 

    ๙.๙  นางสาวอรนุช  เรือนค า      กรรมการ 
      ๙.๑๐  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว     กรรมการ 
                         ๙.๑๑  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี  กรรมการ 
                         ๙.๑๒  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ          กรรมการ 
      ๙.๑๓  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ  
และการเดินทางไป – กลับ 

                                                      
              ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล  ประกอบด้วย  
      ๑๐.๑  นางสาวอรนุช  เรอืนค า         ประธานกรรมการ 
      ๑๐.๒  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี  กรรมการ 
      ๑๐.๓  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ยา  เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 
              ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย  
      ๑๑.๑  นางสาววรัญญา  เป็งปิง         ประธานกรรมการ 
      ๑๑.๒  นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี  กรรมการ 
      ๑๑.๓  นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   กรรมการ 
      ๑๑.๔  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ ประเมินผลการเข้าค่ายและจัดท ารายงานในการด าเนินงานให้เรียบร้อย 
ตามวัตถุประสงค ์และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้บริหารต่อไป 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  

ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายจรัส ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 


