
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ที่ ๐๑๐ / ๒๕6๓ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล (คายวิชาการ) 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ประจําปการศึกษา 256๒ 

...................................................................................... 
   
  ดวยกลุมบริหารงานวิชาการ  ไดจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล         
(คายวิชาการ) ใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  เพื่อเสริมความรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของผูเรียนในระหวางวันที่ ๑๓, 1๕ และ ๒๒ – ๒๓ มกราคม  256๓ ณ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลําพูน 
  

  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      

    1.5 นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ   
  มีหนาที่   ใหคําปรึกษา  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานและพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
ดําเนินการเขาคายวิชาการฯ   
 

  ๒. คณะกรรมการดําเนินการ   ประกอบดวย 
      ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา    ประธานกรรมการ 
      2.2 นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ  
      ๒.3 นางอรพินธ  กันทะรัน   กรรมการ  
      ๒.4 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
      ๒.5 นางสาววัชรินทร  แกวมูล   กรรมการ                              
      ๒.6 นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการ 
      ๒.7 นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
      ๒.8 นางศิริญญา  หลาเต็น   กรรมการ 
      ๒.9 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ                                                                             
      ๒.10  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ กรรมการ                                                          
      ๒.๑1  นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ                         
      ๒.๑2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทุกคน กรรมการ 
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          ๒.๑๓ นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการและเลขานุการ 
      ๒.๑๔ นางลาวัลย  ขยันขาย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
       

  มีหนาที่   ประสานวิทยากรดําเนินการเสริมความรูและดําเนินการลงเวลาคณะครูที่มาปฏิบัติหนาที่ 
จัดทําบัญชีการลงทะเบียนของนักเรียน, จัดตารางการเขาคายฯ และใหการบริการตามความเหมาะสม                                                                                                                            
 

  ๓. คณะกรรมการจัดสถานที่    ประกอบดวย 
      ๓.๑ นายคมสันต  พิพัฒนวฒุิกุล   ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
      ๓.๓ นายสมาน  จนัทรธง   กรรมการ 
      ๓.๔ นายผจญ  ภิระแกว    กรรมการ 
      ๓.๕ นางจันทรวนั  ร่ัวรู    กรรมการ 
      ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย    กรรมการ 
      ๓.๗ พนักงานทาํความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
      ๓.๘ นายชาญณรงค  สมบัตใิหม   กรรมการและเลขานุการ 
                

    มีหนาที่  จดัเตรียมสถานที่, โตะ – เกาอ้ี ในการเขารวมกิจกรรมคายวิชาการฯ ณ  หองโสตทัศนศึกษา 
 โรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ในระหวางวันที่  ๑๓, 1๕ และ ๒๒ – ๒๓  มกราคม  256๓  จํานวน ๑๙๒  ที่นั่ง 

 

  ๔. คณะกรรมการเคร่ืองเสียง / บันทึกภาพและวิดโีอ  ประกอบดวย 
      ๔.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
      ๔.3 นายชัยพชิิต  พฒันเวศน   กรรมการและเลขานุการ    
  มีหนาที่ จัดเตรียมเคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย จอ และบันทึกภาพตลอดการสอนเสริม  ณ หองโสตทัศนศึกษา 
พรอมทั้งใหการบริการตามความเหมาะสมในชวงการจัดคายวิชาการ 
 

  ๕. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบดวย 
      5.1 วันจันทร ที่  1๓  มกราคม  ๒๕6๓ 
      1. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๑๐. นางพันนภา  วลีดํารงค 
   ๒. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  ๑๑. นางสาวอัมพร  นามณ ี
   ๓. นางสาวอําภา  เขียวด ี   1๒. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 
   ๔. นายสุทน  คุมเสม   ๑๓. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
   ๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ   ๑๔. Mr Von Paul Mulat 
   ๖. นางสาวนัยนา  หมืน่จําปา  ๑๕. นางสาวนิตยา  แปงชัย  
   ๗. นายชาญณรงค  สมบัติใหม  16. Miss.Li Yue 
   ๘. นางญาดา  ตรีเนตร   ๑๗. นางสาวสุณสิา  บุญผล  
   ๙. นายเอกดน  อินตะปน   ๑๘. Mr.Philip Dave C.Cajes 
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      5.2 วันพุธ ที่ 1๕  มกราคม  ๒๕6๓ 
   1. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๗. นายชาญณรงค  สมบัติใหม 
   ๒. นางสาวอําภา  เขียวด ี   ๘. นางลาวัลย  ขยนัขาย 
   ๓. นายสุทน  คุมเสม   ๙. นางสาวอัมพร  นามณ ี
   ๔. นางศรีเริญ  มีพิมพ   ๑๐. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 
   ๕. นางสาวนัยนา  หมืน่จําปา  ๑๑ นางสาวสนุิสา  บุญผล  
   ๖. นางพันนภา  วลีดํารงค   12. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
 

                          5.๓ วันพุธ ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕6๓ 
      1. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๑๐ นายชาญรงค  สมบัติใหม                     
   ๒. นางเสาวนีย  แสงหงส   ๑๑. นายพงศนรินทร  อินกองงาม                
   ๓. นายบรรจบ  ชูมก   ๑๒. นายชัยพชิิต  อุดคําม ี                 
   ๔. นางพิชยา  ชูมก   ๑๓. นางญาดา  ตรีเนตร 

๕. นางสาวอําภา  เขียวด ี   ๑๔. นางสาววรัญญา  เปงปง  
๖. นายสุทน  คุมเสม     ๑๕. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 

   ๗. นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ๑๖. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
   ๘. นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง   ๑๗. นางสาวพรพิมล   ฤทธิ์ถิ 
   ๙. นายนิพล  ปลุกเสก    ๑๘. นางสาวกานตชนก  ไชยวารี 
   ๑๙. นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ 
               

  5.๔ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕6๓ 
      1. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๑๐ นายชาญรงค  สมบัติใหม                     
   ๒. นางเสาวนีย  แสงหงส   ๑๑. นายพงศนรินทร  อินกองงาม                
   ๓. นายบรรจบ  ชูมก   ๑๒. นายชัยพชิิต  อุดคําม ี                 
   ๔. นางพิชยา  ชูมก   ๑๓. นางญาดา  ตรีเนตร 

๕. นางสาวอําภา  เขียวด ี   ๑๔. นางสาววรัญญา  เปงปง  
๖. นายสุทน  คุมเสม     ๑๕. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 

   ๗. นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ๑๖. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
   ๘. นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง   ๑๗. นางสาวพรพิมล   ฤทธิ์ถิ 
   ๙. นายนิพล  ปลุกเสก   ๑๘. นางสาวกานตชนก  ไชยวารี 
   ๑๙. นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ 
    

   มีหนาที่  รับลงทะเบียน, ดูแลและควบคุมการเขาคายวิชการของนักเรียนตามตารางการ 
 การเขาคายตั้งแตเวลา ๐8.3๐ น. – ๑๖.3๐ น.  ตลอดระยะเวลาการเขาคายฯ เพื่อใหไดประสิทธิผล     
 
 
 
 
 
     
                  



                      ๖. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบดวย 
      ๖.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นางศิริญญา  หลาเต็น   กรรมการ 
      ๖.๓ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการ 
      ๖.๔ นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการและเลขานุการ 
       

  มีหนาที่  ประเมนิผลการเขาคายของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3      
  

  ๗. คณะกรรมการการเงิน       ประกอบดวย 
      ๗.๑ นางสาวสุภาพร  เปงปง   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว   กรรมการ 
      ๗.๓ นางสาวสุณสิา  บุญผล   กรรมการ 
      7.๔ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการและเลขานุการ      
  
  มีหนาที่  วางแผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน รับ - จาย เงินตามงบประมาณโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล (คายวิชาการ)  
 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุ 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
     
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                  (นายจรัส  คําอาย)  
                 ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   
 



รายช่ือกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนแนบทายคําส่ังท่ี   ๐๑๐ / ๒๕๖๓ 
 
 

วันท่ี 
 

ช้ัน 
     เวลา 

ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ 

๑๓ 
มกราคม 
๒๕๖๓ 

๐๘.๒๐-๐๙.๑๐ น.ส.อําภา  เขียวด ี นางพันนภา  วลีดํารง นายเอกดน  อินตะปน นางญาดา  ตรีเนตร นางศรีเริญ  มีพิมพ 
๐๙.๑๐-๑๐.๐๐ น.ส.สุพัตรา  จินดาหลวง Mr.Philip Dave C.Cajes นางฉวรัตน  คําธัญ นางญาดา  ตรีเนตร นางศรีเริญ  มีพิมพ 
๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 น.ส.ปาณิสรา  พิมพิรัตน นางพันนภา  วลีดํารงค 
๑๐.๕๐-๑๒.๐๐ ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 ครูผูสอนวิชาเพ่ิม ม.3 นางฉวรัตน  คําธัญ น.ส.นัยนา  หม่ืนจําปา 
๑๒.๔๐-๑๓.๓๐ นายสุทน  คุมเสม น.ส.สุณิสา  บุญผล นางพันนภา  วลีดํารง นางศรีเริญ  มีพิมพ น.ส.อัมพร  นามณี 
๑๓.๓๐-๑๔.๒๐ นางพันนภา  วลีดํารงค นายสุทน  คุมเสม น.ส.สุพัตรา  จินดาหลวง นางศรีเริญ  มีพิมพ น.ส.อําภา  เขียวด ี
๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ น.ส.สุณิสา  บุญผล น.ส.นิตยา  แปงชัย นายสุทน  คุมเสม Mr Von Paul Mulat นายชาญณรงค  สมบัติใหม 
๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ น.ส.นิตยา  แปงชัย นายชัยวฒัน  บุญมี น.ส.กฤษณา  สุภามงคล น.ส.อัญชุลีพร  เชื้อปอม Mr Von Paul Mulat 

  
 

วันท่ี ช้ัน 
     เวลา 

ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ 

๑๕ 
มกราคม 
๒๕๖๓ 

๐๘.๒๐-๐๙.๑๐ น.ส.อําภา  เขียวด ี นางพันนภา  วลีดํารงค น.ส.สุณิสา  บุญผล น.ส.อัมพร  นามณี น.ส.นัยนา  หม่ืนจําปา 
๐๙.๑๐-๑๐.๐๐ น.ส.สุณิสา  บุญผล น.ส.อําภา  เขียวด ี นายชาญณรงค  สมบัติใหม น.ส.นัยนา  หม่ืนจําปา นางพันนภา  วลีดํารงค 
๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ นายสุทน  คุมเสม นางศรีเริญ  มีพิมพ น.ส.อําภา  เขียวด ี น.ส.ปาณิสรา  พิมพิรัตน นางฉวรัตน  คําธัญ 
๑๐.๕๐-๑๒.๐๐ นายสุทน  คุมเสม นางศรีเริญ  มีพิมพ นางลาวัลย  ขยันขาย นางฉวรัตน  คําธัญ น.ส.สุพัตรา  จินดาหลวง 
๑๒.๔๐-๑๓.๓๐ นางศรีเริญ  มีพิมพ นายสุทน  คุมเสม นางลาวัลย  ขยันขาย นายชาญณรงค  สมบัติใหม นางฉวรัตน  คําธัญ 
๑๓.๓๐-๑๔.๒๐ ครูกิจกรรมชุมนุม ครูกิจกรรมชุมนุม ครูกิจกรรมชุมนุม ครูกิจกรรมชุมนุม ครูกิจกรรมชุมนุม 
๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ ครูกิจกรรมบังคับ ครูกิจกรรมบังคับ ครูกิจกรรมบังคับ ครูกิจกรรมบังคับ ครูกิจกรรมบังคับ 
๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ ครกิูจกรรมจิตอาสา ครกิูจกรรมจิตอาสา ครกิูจกรรมจิตอาสา ครกิูจกรรมจิตอาสา ครกิูจกรรมจิตอาสา 

 



รายชื่อกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนแนบทายคําสั่งท่ี   ๐๑๐ / ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๒  - ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
วันท่ี เวลา ครูผูควบคุม 

๒๒ – ๒๔  
มกราคม 
๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ น – ๑๖.๐๐ น. ๑. นางฉวรัตน  คําธัญ 
๒. นางเสาวนีย  แสงหงษ 
๓. นายบรรจบ  ชูมก 
๔.  นางพิชยา  ชูมก 
๕. นางสาวอําภา  เขียวด ี
๖. นายสุทน  คุมเสม 
๗. นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล 
๘. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง 
๙. นายนิพล  ปลุกเสก 
๑๐. นายชาญณรงค  สมบัติใหม 
๑๑. นายพงศนรินทร  อินกองงาม 
๑๒. นายชัยพิชิต  อุดคํามี 
๑๓. นางญาดา  ตรีเนตร 
๑๔. นางสาววรัญญา  เปงปง 
๑๕. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 
๑๖. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
๑๗. นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธ ที่ ๒๒,วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕6๓ 
(ครูผูรับผิดชอบกจิกรรมบังคับระดับชั้นม.๓ ,ครูผูรับผิดชอบ นศท.) 

 

      1. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๒. นางเสาวนีย  แสงหงส 
   ๓. นายบรรจบ  ชูมก   ๔. นางพิชยา  ชูมก 

๕. นางสาวอําภา  เขียวด ี   ๖. นายสุทน  คุมเสม            
   ๗. นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  ๘. นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง 
   ๙. นายนิพล  ปลุกเสก   ๑๐ นายชาญรงค  สมบัติใหม                     
   ๑๑. นายพงศนรินทร  อินกองงาม               ๑๒. นายชัยพิชติ  อุดคํามี                 
   ๑๓. นางญาดา  ตรีเนตร   ๑๔. นางสาววรัญญา  เปงปง 
             ๑๕. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  ๑๖. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
   ๑๗. นางสาวพรพิมล   ฤทธิ์ถิ 
 
 
 
 
 
 
    

   
 
 


