
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที ่ 120 / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 

…………………………………………. 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  ได้ก ำหนดกำรจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ  ภำคเรียนที่  1/2559 
ของนักเรียนที่มีผลกำรเรียน 0 ร มส และ มผ ทุกระดับชั้น ระหว่ำงวันที่ 16 - 27 พฤษภำคม  2559  ดั้งนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่  27 (1) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้    

1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยรัตนะ  บัวรำ   กรรมกำร   
 1.3 นำยโกวิท  มำตย์สำลี  กรรมกำร 
 1.4 นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำร 
 1.5 นำงสำวธัญวรรณ แจ่มจ ำรัส  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ให้ไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2.   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
        2.1 นำงสำวธัญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 

 2.2 นำงขวัญตำ ปฎิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร   
 2.3 นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร  
 2.4 นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร  
 2.5 นำงสำวศำกุน เทียนทอง  กรรมกำร 
 2.6 นำงสำวอุบล  บุญชู   กรรมกำร 
 2.7 นำยณัฐสิทธิ์  ทองมหำ  กรรมกำร 
 2.8 นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ   กรรมกำร 
 2.10 นำงสำวยุวดี เสือใหญ่  กรรมกำร 
 2.11 นำงวันทนำ แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
 2.12 นำยไกรสร หม้อแหละ  กรรมกำร  
 2.13 นำงอุรำวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมกำร 
 2.14 นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.15 นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.16 นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 2.17 นำงสำววำสนำ จันทรำช  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
      หน้ำที่  1.วำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559  
             ของนักเรียนที่มีผลกำรเรียน 0 ร มส และ มผ ทุกระดับชั้น  
     2. ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำและหลักเกณฑ์กำรวัดผล ประเมินผล 
     3. ประสำนและก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำให้เป็นไปตำมก ำหนด 
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     4. มอบหมำยกำรจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำและกำรวัดผล ประเมินผลแทน กรณีรำยวิชำที่ผู้สอน

เป็นบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ย้ำย เกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออก 
     5.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

         3.    คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย  
 3.1 นำยโกวิท มำตย์สำลี  ประธำนกรรมกำร 

                       3.2 นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก  รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 นำยนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมกำร  

 3.4 นำยอุดม จิรกิตตยำกร  กรรมกำร  
 3.5 นำยสมพร ชัยวงษ์   กรรมกำร 
 3.6 นำยวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
 3.7 นักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
 3.8 นำยประชำธิป ใจกล้ำ   กรรมกำรและเลขนุกำร 
      หน้ำที่   1. จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ ำรำยวิชำ จ ำนวน 111 คน   
                   ระหว่ำงวันที่  16 – 27 พฤษภำคม 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอำคำร 2 
      2. จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมเสียง  และถ่ำยภำพในกำรประชุมผู้ปกครอง กำรลงทะเบียน

เรียนซ้ ำ และช่วงระยะเวลำที่นักเรียนเรียนซ้ ำ                     
    3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

4.   คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 นำงสำวธัญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 1. นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร 
 2. นำงจุฑำรัตน์ ภัทรกรธนกิจ  กรรมกำร 
 3. นำงณัฐนันท ์ รัมมะเดช  กรรมกำร 
 4. นำงสำววิจิตรำ รอดหยู   กรรมกำร 
 5. นำงสำวธำรทิพย์ เขินข ำ    กรรมกำร 
 6. นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ  กรรมกำร 

  

          กลุม่สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 1. นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  กรรมกำร 
 2. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์   กรรมกำร 
 3. นำงสำวณัฐณิชำ บุญเกตุ   กรรมกำร 
 4. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์  กรรมกำร 
 5. นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักดิ์  กรรมกำร 
 6. นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง  กรรมกำร 
 7. นำงสำวอ ำไพ พำโคกทม  กรรมกำร 
 8. นำงสำววิภำดำ คล้ำยนิ่ม  กรรมกำร 
 

        กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 1. นำงสำวอุบล  บุญชู   กรรมกำร 
 2. นำงกัลยำ ม่วงมั่น   กรรมกำร   
 3. นำงขวัญตำ ปฏิเวธวิทูร  กรรมกำร 
 4. นำงสำวชญำนี วจนะศิริ  กรรมกำร 
 5. นำงสำวพูนศรี สร้อยเสน  กรรมกำร 
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 6. นำงสำววันทนำ กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
 7. นำงสำวศันสนีย์ เหลืองประภำศิริ  กรรมกำร 
 8. นำยสิริชัย โชติกมณิย์  กรรมกำร 
 9. นำงสำวสุภำวด ี สอำดดิษฐ์  กรรมกำร 
 

  กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 1. นำยณัฐสิทธิ์ ทองมหำ  กรรมกำร 
 2. นำยกิตติคุณ จันทะโมคำ  กรรมกำร 
 3. นำยเกต ุ โพธิ์น้อย  กรรมกำร 
 4. นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์  กรรมกำร 
 5. นำยทองฉัตร ไรนุ่น   กรรมกำร 
 6. นำงสำวธนกำนต์ สีใหม่   กรรมกำร 
 7. นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 
 8. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมกำร 
 9. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ   กรรมกำร 
 10. นำงสำวสิริรัตน์ รักพงษ์   กรรมกำร 
 11. นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์  กรรมกำร 
 12. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง   กรรมกำร 
 13. นำยอุดม จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
 

  กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 1. นำงสำวอรทัย จันทรังษี  กรรมกำร 
 2. นำงสำว Li Zuo    กรรมกำร 
 3. นำย Simon    กรรมกำร 
 4. นำงสำว Xin Liu    กรรมกำร 
 5. นำยกัญจน์ แสงทอง  กรรมกำร 
 6. นำงสำวจัตตำรีย์ เดชเจริญ   กรรมกำร 
 7. นำยนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมกำร 
 8. นำงสำวปำรว ี วงศ์ปัดแก้ว  กรรมกำร 
 9. นำงสำวภำพิมล ฐำนะ    กรรมกำร 
 10. นำงสำวแรกรัก บุญอยู่   กรรมกำร 
 11. นำงสำววิชชุดำ สมจิตร    กรรมกำร 
 12. นำยศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี  กรรมกำร  
 13. นำงสำวศุภร แซ่ลู่     กรรมกำร 
 14. นำงสำวสิวล ี บุญวัฒน์  กรรมกำร 
  

  กลุม่สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 1. นำงสำวสุภำพร งำเฉลำ   กรรมกำร 
 2. นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง   กรรมกำร 
 3. นำงดวงเดือน คงสุข   กรรมกำร 
 4. นำยธนวิทย ์ วิกระยิน  กรรมกำร 
 5. นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก  กรรมกำร 
 6. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ  กรรมกำร 
 7. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
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  กลุม่สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 1. นำงสำวยุวด ี เสือใหญ่  กรรมกำร 
 2. นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำร 
 3. นำยปรมินทร์ เสมอภพ  กรรมกำร 
 4. นำยปิยพฤฒิ จิธำนนท์  กรรมกำร 
 5. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ  กรรมกำร 
 6. นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล  กรรมกำร 
 

  กลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 1. นำงวันทนำ แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
 2. นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร   กรรมกำร 
 3. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมกำร 
 4. นำยประชำธิป ใจกล้ำ   กรรมกำร 
 5. นำงปรำณี วีระหงส์  กรรมกำร 
 6. นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ   กรรมกำร 
 7. นำยวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง  กรรมกำร 
 8. นำยอ ำนำจ สิงห์ทอง  กรรมกำร 
   

  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1. นำยไกรสร หม้อแหละ   กรรมกำร 
 2. นำงอุรำวรรณ ตั้งโสภณ  กรรมกำร 
 3. นำยวสวัตติ ์ ขำยของ  กรรมกำร 
 4. นำยมงคล ทองงำม  กรรมกำร 
 

 หน้ำที่ 1. พบนักเรียน ก ำหนดงำน/กิจกรรม และนัดหมำยส่ง 
    2. จัดกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติงำน/กิจกรรมตำมก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 16 – 27  
                            พฤษภำคม 2559  
         3. สรุปผลและส่งผลกำรเรียนซ้ ำวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 เวลำ 16.30 น.ที่ห้องวัดผล 
    4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
5.   คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนซ  าและดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ  าของนักเรียน 

 

           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับชั น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.2/1 (171) นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ นำงสำวยุวดี เสือใหญ่ 
ม.2/2 (172) นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล นำงสำวรัตนำนุสรณ์   ครองศักดิ์ 
ม.2/3 (173) นำงสำวนำถพร มูลจันทร์ นำยทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.2/4 (174) นำงสำววิจิตรำ รอดหยู นำงกัลยำ ม่วงมั่น 
ม.2/5 (175) นำงจุฑำรัตน์ ภัทรกรธนกิจ นำยประชำธิป ใจกล้ำ 
ม.2/6 (161) นำยอัครวัฒน์ ยอแสง นำยสมชำติ แจ้งกระจ่ำง 
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           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 หน้ำที่ 1. รับเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเรียนซ้ ำที่ห้องวัดผล 
    2. รับลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ม.2 และ ม.5 วันที่ 14 พฤษภำคม 2559        

ชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 15 พฤษภำคม 2559   
    3. รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเรียนซ้ ำส่งคืนที่ห้องวัดผล 
    4. ดูแล ก ำกับ ติดตำม กำรเรียนซ้ ำของนักเรียนในคำบโฮมรูมระหว่ำงวันที่ 16 -27  

พฤษภำคม 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอำคำร 2  
     5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

ระดับชั น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.3/1 (171) นำงสมคิด ลอยฟ้ำ นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์ 
ม.3/2 (172) นำยไกรสร หม้อแหละ นำงพรทิพย์ ปกินะโม 
ม.3/3 (173) นำงสำวสุภำพร งำเฉลำ นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ ์

ม.3/4 (174) นำยสมชำย คงเสน่ห์ นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี 

ม.3/5 (175) นำงสำวอัจฉรำ   ทองทำ นำงขันทอง ทองน้อย 
ม.3/6 (161) นำงสำวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์ 

ระดับชั น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.5/1 (341) นำงสำวศันสนีย์ เหลืองประภำศิริ นำงมำลิน จันทร์แสง 
ม.5/2 (342) นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์    
ม.5/3 (343) นำงสำวกิฒยำภรณ์ กองโฮม นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ 

ม.5/7 (347) นำงสำวสุจิตรำ อยู่เย็น นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ 

ม.5/8 (348) นำงสำวภำพิมล ฐำนะ นำงดวงเดือน คงสุข 
ม.5/9 (334) นำงสำววิชุตำ อินไผ่   
ม.5/11 (336) นำยธนวิทย์ วิกระยิน นำงสำวสิริรัตน์ รักพงษ์ 

ระดับชั น ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.6/2 (342) นำงสำวอุบล บุญชู นำยอนันต์ สุโพธิ์ 

ม.6/4 (344) นำงสำวศำกุน เทียนทอง นำงสำวฮำดีหม๊ะ แวดะสง 

ม.6/6 (346) นำงทัศนำรี อ่อนสุข นำยเจนภพ มณีพงษ์ 
ม.6/7 (347) นำงสำวปำรวี วงศป์ัดแก้ว นำงสำวประภำกร กรรเจียกพงษ์ 
ม.6/8 (348) นำงสำวอรทัย จันทรังษี นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์ 
ม.6/9 (334) นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์   
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6.   คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
 

 นำงสำวธัญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
 

วัน เดือน ปี เวลำ กรรมกำร 
16 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวอรทัย    จันทรังษี และครูกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
17 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำยณัฐสิทธิ์      ทองมหำ และครูกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
18 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวอุบล      บุญช ู และครูกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 
19 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวศำกุน     เทียนทอง และครูกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
23 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงวันทนำ        แดงประเสริฐกุล และครูกลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ 
24 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวทิพรสย์   ระโหฐำน และครูกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
25 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวสุภำพร   งำเฉลำ และครูกลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
26 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำงสำวยุวดี       เสือใหญ่   และครูกลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
27 พ.ค. 59 8.30 – 16.00 น. นำยไกรสร         หม้อแหละ      และครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
 

              หน้ำที่   1. หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จัดตำรำงมอบหมำยให้ครูในกลุ่มสำระฯ ควบคุมดูแล 
                                          นักเรียนทีเ่รียนซ้ ำรำยวิชำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวัน และเวลำที่ก ำหนด  
                                          ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอำคำร 2 
              2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
                          7.1  นำงสำวธัญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
       7.2  นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร   

     7.3  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำร 
       7.4  นำงสำวจำรุนภิำ  ภู่สวัสดิ ์             กรรมกำร 
                          7.5  นำงสำวพัชรำ   ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                 7.6 นำงสำววำสนำ  จันทรำช             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     หน้ำที่ 1. ออกแบบประเมินและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
             2. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

       ให้ทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี 
แก่นักเรียนมำกที่สุด 
 
                                 สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ.  2559 
                     
                                                                  
 

 
(นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 
 
 
 

 


