
 

                  

  

ค ำสั่งโรงเรียนพระครูพิทยำคม 

ที ่ 71  / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนติดตำม  แก้ไขผลกำรเรียน  0 , ร , มส , มผ 
ประจ ำภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2562 (พิเศษ) 

…………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนพระครูพิทยำคม  กลุ่มบริหำรวิชำกำร  งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  ได้ด ำเนินกำรติดตำม 

แก้ไขผลกำรเรียน  0, ร, มส , มผ   ของนักเรียนระดับชั้น  ม.3 และ ม.6  ประจ ำภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2562  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีนักเรียนที่ยังไม่ด ำเนินกำรติดตำมแก้ไขผลกำรเรียนที่มีปัญหำดังกล่ำว  และไม่
สำมำรถจบกำรศึกษำในรอบแรก (วันที่ 30  เมษำยน  2563)  นั้น  เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรติดตำมแก้ไขผล
กำรเรียน 0 , ร , มส , มผ  ให้กับนักเรียนกลุ่มที่ยังคงค้ำงผลกำรเรียนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรแก้ไขให้เสร็จสิ้นและจบ
กำรศึกษำในรอบที่ 2  (วันที่  15  พฤษภำคม  2563)  ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ                          
1.1  นำยสัญญำ  บุณยพงศ์พิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำงพรทิพย์  เอ่ียมมำลำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
1.3  นำยอังกูร  วัชรพงศ์ศิริ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
1.4  นำงศิวำรมณ์   เรืองไกล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         กรรมกำร 
1.5  นำงสุขจิต  เบนเนทท์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
1.6  นำยสุพจน์  มีแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
1.7  นำงวำริศำ  พิสิฐพรปิติกุล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  กรรมกำร 
1.8  นำงณัฐรินีย์  ฤทธิ์รักษ์มุกสิก หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
1.9  นำยอัศวิน   อัครศรีวร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
1.10  นำงนวรัตน์  ปักกำระเน ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.๑1  นำงสำวรัศมี  สุขผดุง พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่   ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานติดตามแก้ไขผลการเรียน  0 , ร  ,  มส , มผ 

 2.1 นำงพรทิพย์  เอ่ียมมำลำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
    2.2 นำงสุขจิต  เบนเนทท์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     รองประธำนกรรมกำร 
    2.3 นำงสำวพจนี  อพรรัมย์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
    2.4 นำยอำทิตย์  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
    2.5 นำงสุภำพร  ศรีค ำ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
    2.6 นำงประไพ  ศรีคิรินทร์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
    2.7 นำงอังคณำ  ชุตินิรันดร์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
    2.8 นำยทวีชัย  เลไธสง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 



2.9  นำยชัยณรงค์  คีรี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร  
2.10 นำงกัญญนันทท์  สัมมำทรัพย์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
2.11 นำงภิญญดำ  จงอ่อนกลำง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
212 นำงโสภิดำ  ฉิมจำรย ์ ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
2.13 นำงพิมพ์สุภำ  รักษ์สกุลโทอ้ึน       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
2.14 นำงสมำภรณ์  ดวงฤทธิ์          ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
2.15 นำยอภิชำติ วรรณศรี ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

 2.16 นำงสำวจุฑำรัตน์  นิจจิ้งหรีด ครผูู้ช่วย    กรรมกำร  
2.17 นำงพรพรรณ  สมัคค้ำ ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
2.18 นำงนวรัตน์  ปักกำระเน ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.19 นำงสำวรัศมี  สุขผดุง พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่ ติดตำมแก้ไขผลกำรเรียน  0 , ร , มส , มผ   และน ำผลกำรแก้ไขผลกำรเรียนส่งที่งำนวัดและประเมินผล   
ภำยในวันที่  12  พฤษภำคม  2563  ทั้งนีง้ำนวัดและประเมินผล  จะได้ด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรเรียนดังกล่ำว  ให้ทันกำร
อนุมัติกำรจบกำรศึกษำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รอบท่ี 2           
ในวันที่ 15  พฤษภำคม  2563 
 

ให้บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ    อุตสำหะ   และเสียสละ   เพ่ือบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำรและชำติบ้ำนเมืองสืบไป 
 
                 สั่ง  ณ  วันที่   26  เมษำยน    พ.ศ.  2563 
 
 
      (นำยสัญญำ  บุณยพงศ์พิกุล) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระครูพิทยำคม 


