
 
คําสัง่โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

ที่   ๙๙ /๒๕๕๗ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ---------------------------------------------------------------- 
        

             เพ่ือใหการดําเนินการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  ๓  และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๖  เปนไปตามวตัถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค   

             อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗ แหงพระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

จึงจึงมอบหมายหนาที่ใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ปฏิบตัหินาทีค่ณะกรรมการสอนเสริมเพ่ือ

ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที ่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๗ ดังตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 

๑.๑ นายพันศักดิ ์ ศรีทอง ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายนิทศั  อินทรฉ่ํา รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสาวจันทรแรม  แยบสูงเนิน        รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 

๑.๔ นางสาวศรีภาวรรณ ไสยโสภา รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบคุคล กรรมการ 

๑.๕ นายธนดล  สุมังคละ                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการ

นักเรียน 

กรรมการ 

๑.๖ นางสมกมล  วรรณทอง                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายประวิทย  ตอสกุล หัวหนางานหลักสตูรและการสอน กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

   มหีนาที ่  ใหคําปรึกษา สนับสนุนใหการดําเนินการสอนเสริม มีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย  

               เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค                   

๒. คณะกรรมการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่   ๓  

 และชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๖  (ตามตารางสอนเสริม ดังแนบ) ประกอบดวย 

๒.๑ นายประวิทย  ตอสกุล ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาวไพรินทร  อินร้ิว รองประธานกรรมการ 

๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 นางบษุณี  บัวรอด                                 กรรมการ 

 นายเกษม  สุขขํา กรรมการ 

 นางสุทธลิักษณ  ผูภักด ี กรรมการ 

 นางณชญาดา  บํารุงศรี กรรมการ 

 



 นางวัชรา  ญาณปญญา กรรมการ 

 นายวิรัช  ญาณปญญา กรรมการ 

 นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง กรรมการ 

 นางนงลกัษณ  ตวนชยั กรรมการ 

 นางสุจิราภรณ  ภัทรจามร กรรมการ 

 

๒.๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  

 นางชรินทร  ทองคํา                          กรรมการ 

 นายชิน  มมุีข กรรมการ 

 นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ กรรมการ 

 นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ กรรมการ 

 นางสาวสดุสวาท  พุมเปยม กรรมการ 

 นางสาวสภุาวด ี ชีพอุบตั ิ กรรมการ 

 นางสินี  สุนทรา กรรมการ 

๒.๕ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 นางดาวลอม  ธีระรังสิกุล                         กรรมการ 

 นายสุชาต ิ โตสงคราม กรรมการ 

 นางสาวเกศริน  บญุกลอม กรรมการ 

 นางจันทรแรม  ตอสกุล กรรมการ 

 นางสําเนียง  เพ็ชรอินทร กรรมการ 

 นายธงชยั  ศรีคําขลบิ กรรมการ 

 นายนิททรถ  ศรีเนาวรัตน กรรมการ 

 นางสาวเครือวัลย  อยูใจเย็น กรรมการ 

๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง                         กรรมการ 

 นางรัตนา  สุมังคละ กรรมการ 

 นางสาวไพรินทร  อินร้ิว กรรมการ 

 นางสาวชลธิชา  กอแกว กรรมการ 

 นายปยะวัจน  กบูขุนทด กรรมการ 

 นายอาทติย  เกงสาริกิจ กรรมการ 

 นางสาวศริญญา  พิมพหนู กรรมการ 

 นางสาวสภุาพร  เสือเผือก กรรมการ 

 นายณรงค  ฤทธิ์เทพ กรรมการ 

๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

 นายวิทยา  พงษชัยสิทธ์ิ กรรมการ 

 นายพีรศกัดิ์  ทองกลม กรรมการ 

 นายสามารถ  กลอมเกลา กรรมการ 



 นางสาวอัญชล ี เวยีงนาค กรรมการ 

 นางปยะฐิฎาร  ประพาไชยมงคล กรรมการ 

 นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร กรรมการ 

 นางสาวสิรินทิพย เอีย่มสาหราย กรรมการ 

 นายมนัส  ประจักษอํานาจ กรรมการ 

๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 นางสาวอุไรรัตน  ธีระรังสิกุล กรรมการ 

 นางวราภรณ  ทองนอย กรรมการ 

 นางสุกญัญพร  สงวนทรัพย กรรมการ 

 นางสาวอาจารี  ครุฑจันทร กรรมการ 

 นางพนิตพิชา  เตชะสุทธิรัฐ กรรมการ 

 นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ กรรมการ 

๒.๙ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

 นายคํารณ  ขอบบัวคลี ่                            กรรมการ 

 นางสาวนงคนุช  แกวจตุรัส กรรมการ 

 นางสาวโฉมศิริ  ตัง้หลัก กรรมการ 

 นายนรินทร  รอดศรีสมุทร กรรมการ 

 นายวศิน  ไพบูลยศิริ กรรมการ 

๒.๑๐ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา  

 นายสมบตั ิ ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ 

 นางสาววิชชดุา  ทองหาญ กรรมการ 

๒.๑๑ นายเกษม  สุขขํา กรรมการ 

๒.๑๒ นายธงชยั  ศรีคําขลบิ กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวอัญชุล ี กรรขํา กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาที่  ๑. ดําเนินการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในรายวิชา,ระดับชั้น ที่รับผดิชอบ ตามตาราง 

                           ที่กําหนด   

                        ๒. ตดิตาม ประเมินผลการรวมกิจกรรมของระดบัชั้นและกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 

                        ๓. ปฏบิตัิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



            ขอใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาทีด่ังกลาวขางตน  ปฏิบตัหินาทีด่วยความรับผดิชอบ เตม็ความสามารถ  

เพ่ือบงัเกดิผลดีแกราชการสบืไป 

  ทั้งน้ี  ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป 

  สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗   

   

 

(นายพันศกัดิ์  ศรีทอง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 


