
 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที่ 340/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนติวโอเน็ต (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
________________________________________________________________________ 
 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา  ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสม
กับความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้สู่
ความเป็นเลิศของนักเรียนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-Net) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ 
เทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ เรียนในการสอบ  และเพ่ือให้การด าเนินงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ            
มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  สร้างความตระหนัก  ความเข้าใจ  อ านวยความสะดวก 
ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับ  นิเทศติดตามให้การด าเนินงานกิจกรรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติว
โอเน็ต (O-Net)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
  1.4  นางสุลีพร  ดีทอง     กรรมการ 
  1.5  นายณรงค์  ศิริยงค์     กรรมการ 
  1.6  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
 1.7  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.  คณะกรรมการจัดกิจกรรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-Net)” มีหน้าที่  
เป็นที่ปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม  ด าเนินกิจกรรมการจัดติวโอเน็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามตารางติว รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบโอเน็ต พร้อมทั้งก ากับและติดตาม และอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 2.1  นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ    ประธานกรรมการ 
 2.2  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์    รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางจ าเรียง  ใจกว้าง     กรรมการ 
 2.4  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
 2.5  นางอารมย์  เทพเกื้อ     กรรมการ 
 2.6  นางสาวกรธิดา กิมาคม     กรรมการ 
 2.7  นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ    กรรมการ  
 2.8  นางสาวรักชนก โสอินทร์     กรรมการ 



 
 
 2.9  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง     กรรมการ 
 2.10 นายณฐนน ก๊งหวั่น     กรรมการ 
 2.11 นางสาวยุพาพร เกิดขุมทอง    กรรมการ 
 2.12 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
 2.13 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ ์    กรรมการ 
 2.14 นางสาวอภิชญา ฤทธิพันธ์    กรรมการ 
 2.15 นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม    กรรมการ 
 2.16 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     กรรมการ 
 2.17 นายเอกชัย อะหลีแอ    กรรมการ 
 2.18 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
 2.19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง    กรรมการ 
 2.20 นางสาวนิธิยา ทองยวน     กรรมการ 
 2.21 นางอังคณา จงรักวิทย์    กรรมการ 
 2.22 นายเดชศรี สุวิรัตน์     กรรมการ 
 2.23 นางสาวนวียา ปักษิณ     กรรมการ 
 2.24 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ     กรรมการ 
  2.๒5 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร    กรรมการ 
 2.26 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
 2.27 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ     กรรมการ 
 2.28 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์    กรรมการ 
 2.29 นางสาวชนกพร ทองปาน    กรรมการ 
 2.30 นางกวินนาฎ อินทจันทร์    กรรมการ 
 2.31 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    กรรมการ 
 2.32 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์    กรรมการ 
 2.33 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด     กรรมการ 
 2.34 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์    กรรมการ 
 2.35 นางสาวปาลินี เพชรทอง    กรรมการ 
 2.36 นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการและเลขานุการ 
 2.37 นางสาวพัชริณี สมผล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการส่งเสริม
ทักษะความรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน และจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 3.1  นางสุลีพร  ดีทอง     ประธานกรรมการ 
 3.2  นางวานีดา  ทองปัสโนว์    กรรมการ 
 3.3  นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว    กรรมการ 
 3.5  นางสาวรักชนก โสอินทร์     กรรมการ 
 3.6  นางสายฝน  ราษีงาม     กรรมการ 
 3.7  นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง    กรรมการ 
 3.8  นางนฤมล  ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
 3.9  นางสาวทิฆัมพร ออมสิน     กรรมการ 
 3.10 นางสาวนฤมล บุญรอด     กรรมการ 



  
  
 3.11 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล     กรรมการ  
 3.11 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 4.  คณะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตาม  มีหน้าที่  นิเทศและติดตามการติวโอเน็ต  ให้ขวัญก าลังใจ
แก่ครู  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-Net)” ประกอบด้วย 
 4.1  นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ    ประธานกรรมการ 
 4.2  นางจ าเรียง   ใจกว้าง     กรรมการ 
 4.2  นางสุลีพร  ดีทอง     กรรมการ 
 4.3  นายณรงค์  ศิริยงค์     กรรมการ   
  4.4  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
  4.5  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์    กรรมการ 
 4.6  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง    กรรมการ 
 4.7  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง     กรรมการ 
 4.7  นางสาวพัชริณี สมผล     กรรมการและเลขานุการ 
  
 5.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลการจัดกิจกรรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-Net)”  สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
 5.1  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง    ประธานกรรมการ 
 5.2  นางอารมย์  เทพเกื้อ     กรรมการ 
 5.3  นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการ 
 5.4  นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
 5.5  นางสาวพัชริณี สมผล     กรรมการและเลขานุการ 
 
 6.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยให้แก่นักเรียนในขณะเข้าร่วมกิจกรรม  มีหน้าที่  ดูแล
ความเรียบร้อย  ความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนในขณะเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 6.1  นายณรงค ์  ศิริยงค ์     ประธานกรรมการ 
 6.2  นายภานุวัฒน์ คงเจาะ     กรรมการ 
 6.3  นายจตุรงค ์ ขุนปักษี     กรรมการ 
 6.4  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ     กรรมการ 
 6.5  นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
 6.6  นายฉัตรชัย  ทองหีต     กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  
อย่างมีประสิทธิภาพทุกประการ 
 
  สั่ง  ณ   วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 
                     

    (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



 
 


