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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 569/๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน                          
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕65  

……………………………………………………………….. 
ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดท ากิจกรรมวิชาการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                       
ต่อสถานศึกษาและทางราชการ 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 
1.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  ประสานงาน  อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๒.๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๒.๕ นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
2.6 นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๒.7 นายพิชัย  นิราราช   กรรมการ 
๒.8 นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 
๒.9 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ 
๒.10 นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
๒.๑1 นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
2.12 นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
2.13 นางสาวพัชราภรณ์  จนัทร์ตาธรรม กรรมการ 
2.14 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
2.15 นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๒.๑6 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 

.../๒.๑7 นางลาวัลย ์
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๒.๑7 นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑8 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรมกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้, ประสานงาน 
การจัดท าเอกสารกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565   

3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่  ประกอบด้วย 

3.๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ประธานกรรมการ 

3.2 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 

3.3 นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 

3.4 นางนภาพร  เขื่อนตา   กรรมการ 
3.5 นางนิภา  จินดาหลวง   กรรมการ 
3.6 นางพรทิพย์  ใจเปี้ย   กรรมการ 
3.7 นางนาตยา  ทาศรี   กรรมการ 
3.8 นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    กรรมการ 
3.9 นายชัยพิชิต  อุตค ามี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมห้องเรียนพร้อมเก้าอ้ีให้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
๒. ดูแลความสะอาดห้องโสตทัศนศึกษา 

4. คณะกรรมกำรเครื่องเสียงและบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
4.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
4.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
4.๓ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงในการด าเนินกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
ในช่วงเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 

๒. บันทึกภาพกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

5. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
5.๑ นางลาวัลย์  ขยันขาย   ประธานกรรมการ 
5.๒ นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
5.๓ นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
5.๔ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
5.๕ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าเอกสารการลงทะเบียนของนักเรียน, วิทยากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
เสริมความรู้ 

6. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
6.1 นางพิชยา  ชูมก    ประธานกรรมการ 
6.2 นายบรรจบ   ชูมก   กรรมการ 
6.3 นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  กรรมการ 
6.4 นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 

.../ 6.5 นางสาววรัญญา 
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6.5 นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
6.6 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
6.7 นายฐานันดร์  สุรวิรรณ   กรรมการ 
6.8 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
6.9 นางสาวทาริกา   อุดเทพ   กรรมการ 
6.10 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
6.11 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
6.12 นางสาวลาวลัย์   ขยันขาย  กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ TGAT/TPAT ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย 
7.๑ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   ประธานกรรมการ 
7.๒ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง              กรรมการ 
7.3 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว  กรรมการ 
7.4 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการใช้จ่ายเงิน แสดงรายรับ - จ่าย เพ่ือใช้ในกิจกรรมกิจกรรมวิชาการเสริม
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT 

8 คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
8.๑ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  ประธานกรรมการ 
8.๒ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
8.3 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
8.4 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการและเลขานุการ       

มีหน้าที่ ๑. จัดท าแบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
วิชาการเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT 

2. จัดท าสรุปรายงานเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง
และเกิดผลดีต่อทางราชการ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์   แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง 
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่งที่ 569/2565  สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวำคม 2565 
คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรมวิชำกำรเสริมควำมรู้ 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ TGAT/TPAT 
 

วันที่ เวลา ครูที่ควบคุม 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๐๘.๒๐ - ๐๙.๑๐ 
นายบรรจบ  ชูมก 
นางลาวัลย์  ขยันขาย 

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๕๐ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๔๐ นางกาญจนา  เหลืองทา 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๓๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๒๐ 
นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
นางสาวทาริกา  อุดเทพ 

๑๓.๒๐ - ๑๔.๑๐ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม ่

๑๔.๑๐ - ๑๕.๐๐ 
นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ นายฐานนัดร์   สุริวรรณ 
นางสาวสุภาณี  วงคป์วน 

  
 
 

 
   


