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 ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
   ที่ 143/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการครู ลูกจ้าง ไปราชการ 
…………………………………………………… 

  ตามที่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะได้ด าเนินงานประชุมวิเคราะห์องค์กรและจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ในวันศุกร์ที่  9  เดือน  เมษำยน พ.ศ. 2564  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ปิ้งไอเดียรีสอร์ท อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 

 อาศั ยอ านาจตามมาตรา 39(1)  แห่ งพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1365/2560              
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ จึงให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้                
ไปราชการตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. นางสาวชลิดา   โอดบาง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. นางลาวัลย์   ขยันขาย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6. นางกาญจนา   เหลืองทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
7. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8. นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
9. นางพันนภา  วลีด ารงค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
10. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
11. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12. นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13. นางอุมาพร   แก้วปวน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
14. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
16. นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
17. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
18. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
19. นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
20. นางสาวอัมพร  นามณี คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
21. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
22. นายฐานันดร์  สุริวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
23. นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
24. Mr.Philip Dave C.Cajes ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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25. นางสาวอ าภา   เขียวดี ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
26. นางอรพินธ์   กันทะรัน ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
27. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
28. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
29. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
30. นายธนวรรธน์  ชัยยา ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
31. นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. นางพิชยา   ชูมก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33. นายสุทน  คุ้มเสม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34. นายพินิจ  ทังสุนันท์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35. นางญาดา  ตรีเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36. นายชัยพิชิต  อุดค ามี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37. นางสาวอรนุช   เรือนค า ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38. นางสาววรัญญา   เป็งปิง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39. นางสาวสุภาพร   เป็งปิง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42. นายนิพล  ปลุกเสก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
44. นางสาวพัชราภรณ์  จินดาธรรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45. นายเฉลิมชน  วรรณพาน ครูอัตราจา้ง กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
46. นายพิชัย  นิราราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
47. นายณฐพล  พงษ์ธรรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
48. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
49. นางศรีเริญ  มีพิมพ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
50. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
51. นายบรรจบ   ชูมก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
52. นางล าดวน   ติดทะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
53. นายเอกดน  อินต๊ะปัน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
54. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
55. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
56. นายอภิชาต  อินมะกอก ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
57. นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
58. นางสาวพรธิดา  จันตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
59. นางสาวอรพินท์  อุยี่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
60. นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
61. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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62. นายบุญเลิศ   มูลศรี ลูกจ้างประจ า 
63. นางจันทร์วัน   รั่วรู้  ลูกจ้างประจ า 
64. นายสมาน   จันทร์ธง  ลูกจ้างประจ า 
65. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
66. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
67. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
68. นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
69. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
70. นางสาวสุภาภรณ์  ชมพูแก้ว เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
71. นายบัญชา  บังคมเนตร เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
72. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
73. นายผจญ   ภิระแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 
74. นายชน   ชัยพูน ลูกจ้างชั่วคราว 
75. นายสุทิศ   มณีทอง ลูกจ้างชั่วคราว 
76. นางนภาพร   เขื่อนตา ลูกจ้างชั่วคราว 
77. นางสาวทัศนีย์   พุทธกาล ลูกจ้างชั่วคราว 
78. นางนาตยา   ทาศรี ลูกจ้างชั่วคราว 
79. นางสาววันเพ็ญ   เป็งปิง ลูกจ้างชั่วคราว 
80. นางอนัญญา  ธรรมใจ ลูกจ้างชั่วคราว 

สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
     

    
                (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


