
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ที ่ ๙๓ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

………………………………………… 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑. นายจันทร์  เพ็ชรยิ้ม   ประธานกรรมการ 
๒. นายธนดล  สุมังคละ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง กรรมการ 
๔. นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา กรรมการ 
๕. นายประวิทย์  ต่อสกุล                            กรรมการ 
๖. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายมนัส  ประจักษ์อ านาจ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่     
๑. ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ในการด าเนินงาน  
๒. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
๑. นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา  ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษณี  บัวรอด    กรรมการ 

                         ๓. นางลดัดา  อัฒพุธ                                กรรมการ 
                         ๔. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา                         กรรมการ 
                         ๕. นายธงชัย  ศรีค าขลิบ                            กรรมการ 
                         ๖. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส                      กรรมการ 
                         ๗. นายวชัระ น่วมอินทร์                             กรรมการ 
                         ๘. นายวทิยา  พงษ์ชัยสิทธิ์                          กรรมการ 
                         ๙. นางชรินทร์  ทองค า                              กรรมการ 



                         ๑๐. นายสามารถ  กล่อมเกลา                      กรรมการและเลขานุการ 
                         ๑๑. นายมนัส  ประจักษ์อ านาจ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   วางแผนการด าเนินงานขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      
            ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และน ามาสู่การปฏิบัติ 
 

๓. คณะกรรมการประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ 

 ๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓.๑.๑ นางบุษณี  บัวรอด   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓.๑.๒ นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร  กรรมการ 
  ๓.๑.๓ นางณชญาดา  บ ารุงศรี  กรรมการ 
  ๓.๑.๔ นายวิรัช  ญาณปัญญา  กรรมการ 
  ๓.๑.๕ นางวชัรา  ญาณปัญญา  กรรมการ 
  ๓.๑.๖ นายสมชาย  ฤทธิ์บ ารุง  กรรมการ 
  ๓.๑.๗ นางนงลักษณ์  ต่วนชยั  กรรมการ 
  ๓.๑.๘ นายพชร  พันธุ์รอด  กรรมการ 
  ๓.๑.๙ นางสาวปวิตรา  สุขข า  กรรมการ 
  ๓.๑.๑๐ นางสาววัลย์ลดา  ภวภูตานนท์ กรรมการ 
  ๓.๑.๑๑ นางสาววริยา   ชาติสุทธิ์  กรรมการ 
  ๓.๑.๑๒ นางสาวเจนจิรา  นิลพัส  กรรมการ 
  ๓.๑.๑๓ นางสาวฉัตรเงิน  สอนบุญเกิด กรรมการ 
 ๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๓.๒.๑ นางลัดดา  อัฒพุธ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๓.๒.๒ นางกรวิการ์  น่วมอินทร์  กรรมการ 
  ๓.๒.๓ นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล กรรมการ 
  ๓.๒.๔ นางสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  กรรมการ 
  ๓.๒.๕ นางวันเพ็ญ   ลิ้มวรรธนะ  กรรมการ 
  ๓.๒.๖ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม  กรรมการ 
  ๓.๒.๗ นางวราภรณ์  ทองน้อย  กรรมการ 
  ๓.๒.๘ นางสาวปรชัญาฎา  เอ่ียมประสงค์ กรรมการ 
  ๓.๒.๙ นายบงกช  ยศสมบัติ  กรรมการ 
 ๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๓.๓.๑ นางสาวขนิษฐา  สกุลวา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  ๓.๓.๒ นายอาทิตย์  เก่งสาริกิจ  กรรมการ 
  ๓.๓.๓ นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง  กรรมการ 
  ๓.๓.๔ นายค านึง  ประเสริฐสทิธิ์  กรรมการ 



  ๓.๓.๕ นายประวิทย์  ต่อสกุล  กรรมการ 
  ๓.๓.๖ นางรัตนา  สุมังคละ  กรรมการ 
  ๓.๓.๗ นางสาวปัทมา  แซ่กิม  กรรมการ 
  ๓.๓.๘ นางสาวสุภาพร  เสือเผือก  กรรมการ 
     ๓.๓.๙ นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๐ นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๑ นางสาวไพรินทร์  อินริ้ว  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๒ นายณรงค์  ฤทธิ์เทพ  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๓ นางสาวชลธชิา  มงคลชัยอรัญญา  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๔ นายสิทธิชัย  มีทับทิม  กรรมการ 
  ๓.๓.๑๕ นางสาวพรรณทิพา  นาคจันทร์ กรรมการ 
 ๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๓.๔.๑ นายธงชัย  ศรีค าขลิบ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ๓.๔.๒ นางปภาวรา  เพ็ชรอินทร ์  กรรมการ 
  ๓.๔.๓ นางดาวล้อม  ธีระรังสกิุล  กรรมการ 
  ๓.๔.๔ นายสชุาติ  โตสงคราม  กรรมการ 
  ๓.๔.๕ นางจันทร์แรม  ต่อสกุล  กรรมการ 
  ๓.๔.๖ นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม  กรรมการ 
  ๓.๔.๗ นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม  กรรมการ 
  ๓.๔.๘ นางสาวสมฤดี  จันทร์สา  กรรมการ 
     ๓.๔.๙ นางสาวอังคณา  คลังเมือง  กรรมการ 
  ๓.๔.๑๐ นางสุภาวดี  เนตรทพิย์  กรรมการ 
  ๓.๔.๑๑ นายปวิช  อยู่โพธิ ์  กรรมการ 
  ๓.๔.๑๒ นางสาวศิริกัลยา  อารี  กรรมการ 
  ๓.๔.๑๓ นายนิททรถ์  ศรีเนาวรัตน์  กรรมการ 
  ๓.๔.๑๔ นายวิเชียร  หลวงกิจจา  กรรมการ 
 ๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๓.๕.๑ นายวัชระ  น่วมอินทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๓.๕.๒ นายสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
  ๓.๕.๓ นางสาววิชุดา  ทองหาญ  กรรมการ 
  ๓.๕.๔ นายเรวัต  ลายน้ าเงิน  กรรมการ 
  ๓.๕.๕ นายศศิวงศ์  หริ่งรอด  กรรมการ 
 ๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๓.๖.๑ นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
  ๓.๖.๒ นายค ารณ  ขอบบัวคลี่  กรรมการ 



  ๓.๖.๓ นายสุเมธ ี จ าลองกุล  กรรมการ 
  ๓.๖.๔ นางสาวจิรภัทร  บุญเรือง  กรรมการ 
  ๓.๖.๕ นายประสพโชค  กองแก้ว  กรรมการ 
  ๓.๖.๖ นางสาวนวลปรางค์  ปิ่นทอง กรรมการ 
  ๓.๖.๗ นายลิขิต  แก้วคง   กรรมการ 
 ๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๓.๗.๑ นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๓.๗.๒ นางอัญชลี  อัครวงษ์  กรรมการ 
  ๓.๗.๓ นางภัทรินทร์  โตเดช  กรรมการ 
  ๓.๗.๔ นายพีรศักดิ์  ทองกลม  กรรมการ 
  ๓.๗.๕ นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ 
  ๓.๗.๖ นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ 
  ๓.๗.๗ นายณรงค์ศักดิ์  แก้วท ิ  กรรมการ 
  ๓.๗.๘ นางสาวอัญชลี  เวียงนาค  กรรมการ 
     ๓.๗.๙ นายสามารถ  กล่อมเกลา  กรรมการ 
  ๓.๗.๑๐นางปิยะฐิฎาร์  ประพาไชยมงคล กรรมการ 
  ๓.๗.๑๑ นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์ กรรมการ 
  ๓.๗.๑๒ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย กรรมการ 
  ๓.๗.๑๓ นายประยงค์  ศรีไพรสนท์ กรรมการ 
  ๓.๗.๑๔ นายมนัส  ประจักษ์อ านาจ กรรมการ 
 ๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๓.๘.๑ นางชรินทร์  ทองค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ๓.๘.๒ นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม  กรรมการ 
  ๓.๘.๓ นางรณิดา  อินทร์ฉ่ า  กรรมการ 
  ๓.๘.๔ นางมาลัย  ต้อนแก้ว  กรรมการ 
  ๓.๘.๕ นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์ กรรมการ 
  ๓.๘.๖ นางสินี  สุนทรา   กรรมการ 
  ๓.๘.๗ นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ  กรรมการ 
  ๓.๘.๘ นางสาวมาลินี  เกศธนากร  กรรมการ 
     ๓.๘.๙ นางสาวศิริพร  จะริวรรณ  กรรมการ 
  ๓.๘.๑๐ นางสาวภัสราภรณ์  โพธิ์พันธุ์ กรรมการ 
  ๓.๘.๑๑ นางสาวศุภิกา  ทิพย์อ้าย  กรรมการ 
  ๓.๘.๑๒ นางสาวทาริกา  อุดเทพ  กรรมการ 
 ๓.๙ งานหลักสูตรและงานวัดผล 
  ๓.๙.๑ นายประวิทย์  ต่อสกุล  กรรมการ 



  ๓.๙.๒ นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง  กรรมการ 
  ๓.๙.๓ นางสาวพรรณทิพา  นาคจันทร์ กรรมการ 
  ๓.๙.๔ นายสมชาย  ฤทธิ์บ ารุง  กรรมการ 
 ๓.๑๐ งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๑๐.๑ นางกรวิการ์  น่วมอินทร์  กรรมการ 
  ๓.๑๐.๒ นายศักดิ์สิทธิ์   สุขนิ่ม  กรรมการ 
 ๓.๑๑ งานแนะแนว 
  ๓.๑๑.๑  นางจันทร์แรม  ต่อสกุล  กรรมการ 
  ๓.๑๑.๒ นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ 

มีหน้าที่  ๑. วางแผนการด าเนินงานขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา   
                ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

                      ๒. ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานตามนโยบาย และแผนการด าเนินงานการ    
    ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี       
    สารสนเทศ (DLIT)  

                      ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

        (นายจันทร์   เพ็ชรยิ้ม) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
  

 


