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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
  ที่ ๔๗๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน /สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

………………………………………………………………………………………………………… 
ตามที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ด าเนินการสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปแล้วนั้น เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการสอบครูผู้สอนทุกท่านจะต้องจัดท า   
แบบบันทึก ผลการเรียนและเอกสารต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด โรงเรียนจึงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน การบันทึกผลการเรียนต่างๆ ขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา หล้าเต็น   กรรมการ 
๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ       

มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการตรวจทานและเกิดผลดีต่องานราชการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๒.๔ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๒.๖ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ ๑. รับเอกสารหลักฐานตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
๒. จัดเตรียมเอกสาร, ประสานงานในการด าเนินการตรวจทานและจัดเก็บเอกสารที่

เกี่ยวข้องในการวัดผลประเมินผลและสรุปผลการเรียนของนักเรียนหลังด าเนินการตรวจทานแล้ว รวมถึง File 
คะแนนต่าง ๆ จากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกสาระการเรียนรู้ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕   

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่  ประกอบด้วย 
๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
3.3 นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
 

.../๓.4 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกคน 
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๓.4 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๓.5 นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                         

๔. คณะกรรมกำรตรวจทำนแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบด้วย 
๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์   ห้อง ม.๑/๑ 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  ห้อง ม.๑/๑ 
๓. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน  ห้อง ม.๑/๒ 
๔. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย  ห้อง ม.๑/๒ 
๕. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  ห้อง ม.๑/๓ 
๖. นางกาญจนา  เหลืองทา  ห้อง ม.๑/๓ 
๗. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ห้อง ม.๑/๔ 
๘. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    ห้อง ม.๑/๕ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล ห้อง ม.๑/๕ 
๑๐. นางกนกวรรณ  ฟุงฟู     ห้อง ม.๑/๕ 
๑๑. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   ห้อง ม.๑/๖ 
๑๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  ห้อง ม.๑/๖ 

๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
๑. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน      ห้อง ม.๒/๑ 
๒. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์  ห้อง ม.๒/๑ 
๓. นายชัยพิชิต  อุดค ามี   ห้อง ม.๒/๒ 

 ๔. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง  ห้อง ม.๒/๒ 
 ๕. นางล าดวน   ติดทะ   ห้อง ม.๒/๓ 

๖. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรต์าธรรม ห้อง ม.๒/๓ 
๗. นางสาวสุภาพร   เป็งปิง  ห้อง ม.๒/๔ 
๘.  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง  ห้อง ม.๒/๔ 
๙. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ห้อง ม.๒/๕ 
๑๐. นายธนวรรธน์  ชัยยา  ห้อง ม.๒/๕ 

 ๑๑. นางพิชยา  ชูมก   ห้อง ม.๒/๖ 
 ๑๒.นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  ห้อง ม.๒/๖     

๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี   ห้อง ม.๓/๑ 
๒. นายพิชัย  นิราราช   ห้อง ม.๓/๑ 
๓. นางสาวทาริกา  อุดเทพ  ห้อง ม.๓/๒ 
๔. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง  ห้อง ม.๓/๒ 
๕. นายสุทน  คุ้มเสม   ห้อง ม.๓/๓ 
๖. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ห้อง ม.๓/๓ 
 

.../๗. นางสาวปาณิสรา 
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๗. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  ห้อง ม.๓/๔ 
๘. นายเฉลิมชน   วรรณพาน  ห้อง ม.๓/๔ 
๙. นางลาวัลย์  ขยันขาย   ห้อง ม.๓/๕ 

๔.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ห้อง ม.๔/๑ 
๒. นางสาวอรนุช  เรือนค า  ห้อง ม.๔/๒ 
๓. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   ห้อง ม.๔/๓  
๔. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  ห้อง ม.๔/๔ 
๕. นายณฐพล  พงษ์ธรรม   ห้อง ม.๔/๕ 

๔.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
๑. นางสาววรัญญา  เป็งปิง  ห้อง ม.๕/๑ 
๒. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  ห้อง ม.๕/๒ 
๓. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ห้อง ม.๕/๓ 
๔. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ห้อง ม.๕/๓ 
๕. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์  ห้อง ม.๕/๔ 
๖. นางสาวชลิดา  โอดบาง   ห้อง ม.๕/๕ 
๗. นายนิพล  ปลุกเสก   ห้อง ม.๕/๕ 
๘. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ห้อง ม.๕/๖ 

๔.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. นางอุมาพร  แก้วปวน   ห้อง ม.๖/๑ 
๒. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ห้อง ม.๖/๑ 
๓. นางญาดา  ตรีเนตร   ห้อง ม.๖/๒ 
๔. นายฐานันดร์  สุรวิรรณ   ห้อง ม.๖/๓ 
๕. นางสาวอัมพร  นามณี   ห้อง ม.๖/๔ 
๖. นายบรรจบ  ชูมก   ห้อง ม.๖/๕ 
๗. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ห้อง ม.๖/๖ 

๔.๗ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับ/ชุมนุม) 
๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน 

มีหน้าที่ 1. ตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕                       
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

2. ครูประจ าวิชาแก้ไขแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแก้ไขคะแนน             
ในโปรแกรม BookMark ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๕. คณะกรรมกำรจัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน ประกอบด้วย 
๕.๑ ครทูี่ปรึกษาทุกระดับชั้น  

            มีหน้าที่ รับเอกสารผลการเรียนที่งานวัดผลในวันอังคารที่ ๒5 ตุลาคม ๒๕๖๕ เพ่ือน าไป
จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนและรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบต่อไป  
 
 

              .../ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ 
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อ

ทางราชการ  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


