
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่  119 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

…………………………………………. 
 ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ได้ก าหนดจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่  1/2562 ของนักเรียน
ที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังนั้น 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่  27 (1) 
แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ดงันี ้   

1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ   
 1.3 นายเกตุ   โพธ์ิน้อย    กรรมการ 
 1.4 นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
 1.5 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2.   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
        2.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวอุบล  บุญชู    รองประธานกรรมการ    
 2.3 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    กรรมการ  
 2.4 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    กรรมการ 
 2.5 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
 2.6 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์    กรรมการ 
 2.7 นางสาวศุภร  แซ่ลู่    กรรมการ 
 2.8 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
 2.9 นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    กรรมการ 
 2.10 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 
 2.11 นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ  
 2.12 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 2.13 นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.14 นางสาวจิราภรณ์  แก้วเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.15 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที่  1. วางแผนการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
              ของนักเรียนที่มผีลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทกุระดับช้ัน  
     2. ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและหลักเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล 
     3. ประสานและก ากบัดูแลการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาให้เป็นไปตามก าหนด 
     4. มอบหมายการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและการวัดผล ประเมินผลแทน กรณีรายวิชาที่ผู้สอนเป็น

บุคลากรในกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ย้าย  เกษียณอายุราชการ หรือลาออก 
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     5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         3.    คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี  ประกอบด้วย  
 3.1 นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    ประธานกรรมการ 
 3.2 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์  กรรมการ 
 3.4 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
 3.5 นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
 3.6 นายอดุลย์  พุทธขันธ์    กรรมการ 
 3.7 นายวีระชัย  น้ าพระหัส    กรรมการ 
 3.8 นายสมทรง  ศุขะเนตร    กรรมการ 
 3.9 นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ 
 3.10 นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ 
 3.11 นายประชาธิป  ใจกล้า      กรรมการและเลขนุการ 
      หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับการประชุมครูทีป่รกึษาและนักเรียนทีเ่รียนซ้ ารายวิชา 
                    จ านวน 70 ที่นั่ง  ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
                2.  จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับนกัเรียนทีเ่รียนซ้ ารายวิชา จ านวน 37 คน ระหว่างวันที่ 16 – 28    
                    พฤษภาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
                3.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมเสียง  และถ่ายภาพในการประชุมครูทีป่รกึษาและนักเรียนที ่
                    เรียนซ้ า การลงทะเบียนเรียนซ้ า และช่วงระยะเวลาที่นกัเรียนเรียนซ้ า                     

     4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย   
4.   คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
       4.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการและเลขานุการ 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    กรรมการ 
 2. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค   กรรมการ 
 3. นางสาวสุธิดา  ไชยโย    กรรมการ 
 4. นางอริสา  ถนอมเล็ก       กรรมการ 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    กรรมการ 
 2. นายเจนภพ  มณีพงษ์     กรรมการ 
 3. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกลู   กรรมการ 
 4. นางสาวศศิธร  นานไธสง    กรรมการ 
 5. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมการ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 1. นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
 2. นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 
 3. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
 4. นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณลกัษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์  กรรมการ 
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        กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์    กรรมการ 
 2. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา    กรรมการ 
 3. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ    กรรมการ 
 4. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   กรรมการ 
 5. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน    กรรมการ 
 6. นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์    กรรมการ 
 7. นางสาวสิรริัตน์  รักพงษ์    กรรมการ 
 8. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์    กรรมการ 
 9. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. นางสาวศุภร  แซ่ลู่    กรรมการ 
 2. Mr. Andrew  Kemp    กรรมการ 
 3. Mr. Dominic  Rubino    กรรมการ 
 4. Mr. Lee  Humphrey    กรรมการ 
 5. Mr. Taylor  Williams    กรรมการ 
 6. Miss. Zeng  Maojie    กรรมการ 
 7. นางสาวชเนตต ี เมืองมลู     กรรมการ 
 8. นางสาวธัญญาลกัษณ์  มีวงษ์   กรรมการ 
 9. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ   กรรมการ 
 10. นางสาวภาพิมล  ฐานะ    กรรมการ 
 11. นางสาววิชชุดา  สมจิตร    กรรมการ 
 12. นางสาววิชุดา  บุญเทียม    กรรมการ 
 13. นางสาววิชุตา  อินไผ่    กรรมการ 
 14. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์    กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    กรรมการ 
 2. นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง    กรรมการ 
 4. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน    กรรมการ 
 5. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์    กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    กรรมการ 
 2. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทมุ   กรรมการ  
 3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์    กรรมการ 
 4. นายสมชาย  คงเสน่ห ์    กรรมการ 
 5. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 
 2. นางสาวนฤมล  มุสเิกต ุ     กรรมการ  
 3. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์   กรรมการ 
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 4. นางปราณี  วีระหงส ์    กรรมการ 
 5. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน    กรรมการ   

   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 1. นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
 2. นางสาวยุวด ี เสือใหญ ่    กรรมการ 
 3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา    กรรมการ 
 4. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ    กรรมการ 
 5. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ    กรรมการ 
 6. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์   กรรมการ 
 7. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
 8. นางปราณี  วีระหงส ์    กรรมการ 
 9. นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ    กรรมการ 
 10. นางสาวภาพิมล  ฐานะ    กรรมการ 
 11. นางสาวศศิธร  นานไธสง    กรรมการ 
 12. นางสาวสุธิดา  ไชยโย    กรรมการ 
 13. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 
 14. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา   กรรมการ 
 15. นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน ์   กรรมการ 
 16. นางอริสา  ถนอมเล็ก    กรรมการ 
 17. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการ 
 18. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมการ 

 หน้าที่ 1. พบนักเรียน ก าหนดงาน/กจิกรรม และนัดหมายสง่ 
    2. จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน/กจิกรรมตามก าหนด ระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤษภาคม     
                 พ.ศ.2562          
    3. สรุปผลและส่งผลการเรียนซ้ าวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 16.00 น. ที่ห้องวัดผล 

    4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

5.   คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนซ  าและดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ  าของนักเรียน 

       ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชั น/ห้อง ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 2 
ม.2/1 (224) นายมิติ  โอชสานนท์ นายจิรกฤต  ยศประสิทธ์ิ 
ม.2/2 (231) นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง นายวรกุล  นนทรักส ์
ม.2/3 (232) นายทรงพรต  เช้ือภักดี นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค 
ม.2/4 (233) นางสาวศิรลิักษณ์  เพ็งถมยา นางสาวยุวด ี เสือใหญ ่
ม.2/5 (234) นางกัลยา  ม่วงมั่น นายประชาธิป  ใจกล้า 
ม.2/6 (241) นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์ นางสาวสริิรัตน์  รักพงษ์ 
ม.2/10 (154) นางสาววิชชุดา  สมจิตร นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา 
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  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ชั น/ห้อง ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 2 
ม.3/1 (341) นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 
ม.3/2 (342) นางสาวอัจฉรา  ทองทา นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 
ม.3/3 (343) นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ นางสาวลักษนิช  หิรญัตระกูล 
ม.3/5 (345) นางขันทอง  ทองน้อย นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนส ี
ม.3/6 (346) นางสาวพัชรินทร์  สายสงัข์ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์ 

 

                    ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ชั น/ห้อง ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 2 
ม.5/4 (344) นางสาวสุภาพร  งาเฉลา นางสาวอารรีัตน์  แคล่วคล่อง 
ม.5/9 (334) นางสาววิชุดา  บุญเทียม นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์
ม.5/10 (335) นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ นายเลอพงศ์  จันสีนาก 

 

   ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ชั น/ห้อง ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 1 ครูท่ีปรึกษาคนท่ี 2 
ม.6/4 (174) นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ นางสาวศากุน  เทียนทอง 
ม.6/7 (162) นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ นายปรมินทร์  เสมอภพ 
ม.6/8 (163) นางสาวอรทัย  จันทรงัษี นายภูริน  จงรัตน์ 

                     

                      หน้าที ่1. รับเอกสารที่เกี่ยวกบัการเรียนซ้ าที่ห้องวัดผล   
    2. รับลงทะเบียนนกัเรียนและผู้ปกครอง  

- ช้ัน ม.2/10 (ห้อง MEP)  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562  (เช้า)    
- ช้ัน ม.2 (ห้องทั่วไป) และ ม.5  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (เช้า)   
- ช้ันม.3 และ ม.6 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (บ่าย) 

    3. รวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการเรียนซ้ าสง่คืนที่หอ้งวัดผล 
    4. ดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ้ าของนักเรียนในคาบโฮมรูมระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤษภาคม  
       พ.ศ.2562  ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2  
     5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.   คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง ประธานกรรมการ 
 

วัน เดือน ปี เวลา กรรมการ 
16 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นางสาวศุภร  แซ่ลู ่ และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
17 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นางสาวศิรลิักษณ์  เพ็งถมยา และครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
21 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์ และครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
22 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
23 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
24 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นายเรวัตต์  นกสว่าง และครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

27 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. 
นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 
นายจาตุรนต์  มหากนก 

และครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
และครูกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

28 พ.ค.62 8.30 – 15.10 น. นายสุวิทวัส  หิรญัสินสุนทร และครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
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                          หน้าที่ 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดตารางมอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระฯ ควบคุมดูแล 
                                      นักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวัน และเวลาที่ก าหนด  
                                      ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
                                  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
                          7.1  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    ประธานกรรมการ 
       7.2  นางสาวจิราภรณ์  แก้วเมือง   กรรมการ 
                          7.3  นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็   กรรมการ  
                 7.4  นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง             กรรมการและเลขานุการ 

     หน้าที่ 1. ออกแบบประเมินและประเมินผลการด าเนินงาน 
             2. สรุปผลการประเมินและรายงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 

       ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลด ี
แก่นักเรียนมากทีสุ่ด 
 
                                 สั่ง  ณ  วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ.  2562 
 
                     
 
                                                              (นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง)                                                 
                                                 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




