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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 315/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะด าเนินการจัดกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริม เสริมสร้างปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา               
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๘๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๘๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
๑.2 นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
๑.3 นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 

            ๑.4 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
2.2 นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.3 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๒.4 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๒.5 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.6 นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
๒.7 นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
๒.8 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
2.9 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
๒.10 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดเตรียมกิจกรรม และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำว 
ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๓. คณะกรรมกำรพิธีกำร    ประกอบด้วย 
๓.๑ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 

.../๓.๓ นำงสำววรรณนิชำ 
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๓.๓ นำงสำววรรณนิชำ  ผำสุก   กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวพรวิมล  ยะดอย   กรรมกำร 
๓.๕ นำงสำวพัชรำ  วุ่นแม่สอด   กรรมกำร 
๓.๖ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมกำรและเลขำนุกำร       

มีหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับประธานในพิธีและล าดับขั้นตอนต่าง ๆ 
ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิด    

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่   ประกอบด้วย 
๔.๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ประธำนกรรมกำร 
๔.2 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๔.3 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
4.4 นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
4.5 นางจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมการ 
๔.6 นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
๔.7 นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ 
๔.8 แม่บ้านท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๔.9 นายเดชพนต์  เงินถา   กรรมการ 
4.10 นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ 
๔.11 นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ จัดสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมบริเวณอาคารร่มตะแบก  

๕. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการ 
๕.๓ นายเดชพนต์  เงินถา   กรรมการ 
๕.๔ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เสียง พร้อมควบคุมอุปกรณ์ตลอดการด าเนินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

๖. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนและเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
๖.๑ นางอุมาพร  แก้วปวน   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๖.๓ นำงสำววรรณนิชำ  ผำสุก   กรรมกำร 
๖.๔ นำงสำวพรวิมล  ยะดอย   กรรมกำร 
๖.๕ นำงสำวพัชรำ  วุ่นแม่สอด   กรรมกำร 
๖.๖ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง   กรรมการ 
๖.๗ นายประสงค์  เลิศสมบัตรพลอย  กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน และรับลงทะเบียนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
            ๒. จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนวิทยากรและ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

.../๗. คณะกรรมการติดต่อวิทยากร 
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๗. คณะกรรมกำรติดต่อวิทยำกร  ประกอบด้วย 

๗.๑ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประสานและติดต่อวิทยากร ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่วิทยากร 

๘. คณะกรรมกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
๘.๑ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
๘.๓ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
๘.๔ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแก่วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงานและนักเรียน                 
เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 

๙. คณะกรรมกำรกำรเงิน   ประกอบด้วย 
       ๙.๑ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ประธานกรรมการ 
            ๙.๒ นางพันนภา วลีด ารงค ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการด าเนินกิจกรรม และจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑๐. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นายเดชพนต์  เงินถา   กรรมการ 
๑๐.๓ นำงสำววรรณนิชำ  ผำสุก  กรรมกำร 
๑๐.๔ นำงสำวพรวิมล  ยะดอย  กรรมกำร 
๑๐.๕ นำงสำวพัชรำ  วุ่นแม่สอด  กรรมกำร 
๑๐.๖ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารส าหรับจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว 
          ๒. ออกแบบเอกสารการประเมินผลด าเนินการประเมินผลและสรุปผลงานเสนอผู้บริหาร 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการ  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

                                             (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 


