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คําสั่งโรงเรียนนานอย
ที่ 045/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะครูใหปฏิบตั ิหนาที่การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ปการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------

ดวยโรงเรียนนานอย ไดกําหนดใหมีการสอนปรับพื้นฐานใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียม
ความพรอ มให แ กนั ก เรีย น ซึ่ ง อาศั ย อํานาจมาตรา 39 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 จึ ง แต ง ตั้ ง ครูและบุ คลากร ทํ าหน าที่ แ ละแตง ตั้ ง คณะกรรมการ
รับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่วางแผน สัง่ การ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และ
แกไขอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
1) วาที่ ร.ต.อดุลย
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2) นายเวธิต
ยะติ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวณัฏฐชยา
ธรรมชัย
กรรมการ
4) วาที่ ร.ต.มงคล
หนูสา
กรรมการ
5) นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
6) นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
7) นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
8) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวปภาวดี
หมื่นเต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการการสอนปรับพื้นฐาน มีหนาที่ในการสอนปรับพื้นฐานใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 4 เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1) นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
ประธานกรรมการ
2) นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
3) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
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4) นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
5) นางวรรณี
ปนอาย
กรรมการ
6) นางสาวนิ่มนภา
หลวงปน
กรรมการ
7) นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1) นางจันธิรา
วรศรี
ประธานกรรมการ
2) นางมาลา
ทนันไชย
กรรมการ
3) นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการ
4) นางชนิดา
กิติตุย
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1) นางประภัสสร
อัทธยศ
ประธานกรรมการ
2) นางแสงดาว
ปญญาวงศ
กรรมการ
3) นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1) นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภัคดิ์
ประธานกรรมการ
2) นางอมรรัตน
กอชาลี
กรรมการ
3) นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) นายกฤษนัส
วังสาร
ประธานกรรมการ
2) นายนพพล
ตะติ๊บ
กรรมการ
3) นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1) นางสุพัฒตา
โนทะนะ
2) นายมงคล
แดงฟู
3) นางสาวกนิษฐา
รัตนน้ําหิน
4) วาที่ ร.ต.มงคล
หนูสา
5) นางสาวนิ่มนภา
หลวงปน
6) นางสาววรรณิศา
จินนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1) นายเรืองเดช
ปนอาย
2) นางนันทวัน
แดงฟู
3) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
4) นางสาวอรอนงค
จบแลว
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1) นางสาวปทมา
ปยศทิพย
2) นางสุวภา
เหมภัทรสุวรรณ
3) นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1) นางปริยากร
คําสาง
2) นางสาวปภาวดี

หมื่นเต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

3) นางสาวกัลยกานต
จักคํามาละ
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) นางวิจิตรตา
ตาดี
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค
สมศักดิ์
กรรมการ
3) นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ
กรรมการ
3. คณะกรรมการบริการ มีหนาที่บริการน้ําดื่ม อาหารกลางวัน
มอบหมาย ประกอบดวย
1) นางจันธิรา
วรศรี
2) นางสาวสุพตั รา
ลังกาใจ
3) นางอรนุช
ขาลพรหม
4) นางสาวชนิดา
สมควร
5) นางขวัญเรือน
ถาเมือง
6) นางไอลดา
เรืองการินทร
7) นางสาววาสนา
มาไชย
8) นางสุพัฒตา
โนทะนะ

บริการดานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการงานทะเบียน มีหนาที่ จัดเตรียมใบรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1/1(พ) – 6
และมัธยมศึกษาปที่ 4/1(พ) - 6 โดยทําสําเนาหองละ 30 ชุด ใหกับฝายวิชาการเพื่อมอบแกคณะ
ครูที่ทําการสอน ประกอบดวย
1) นางอมรรัตน
กอชาลี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกนิษฐา
รัตนน้ําหิน
กรรมการ
3) นางสาวอุมาวดี
วงษมิตร
กรรมการ
4) นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
5) นางสาวมนัสนันท
สรอยคําศิรกิ ุล
กรรมการ
6) นางสาวอาริสา
วิชัยตะ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดและมอบหมายใหฝายวิชาการเก็บเอกสาร
หลักฐานการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดผลดีแกโรงเรียนและราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ วาที่รอยตรี
(อดุลย อะทะยศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนนานอย

