
    

 

 

 

ค าสัง่โรงเรยีนทุง่สงวทิยา 
ที่ 219/2564 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการสอนแบบคูส่ญัญาและการนเิทศแบบคู่สญัญา 
                            ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศกึษา 2564 

 
 นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  และเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
จึงได้น ารูปแบบการสอนแบบคู่สัญญา  และการนิเทศแบบคู่สัญญามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ในการนี้  เพื่อให้การด าเนินการสอนแบบคู่สัญญาและการนิเทศแบบคู่สัญญา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงแต่งต้ังคู่สัญญาในการสอนและการนิเทศ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินการสอนแบบคู่สัญญา   
และการนิเทศแบบคู่สัญญา  ประกอบด้วย 
 1.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางณภัทร  เมืองไทย     รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค    กรรมการ 
 1.4 นางกาญจนา  เลิศล้ า     กรรมการ 
 1.5 นายสุชาติ  โรวัฒน์     กรรมการ 
 1.6 นางกฤติกา  จ านง     กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการด าเนนิการสอนแบบคูส่ญัญาและการนเิทศแบบคูส่ญัญา  มีหน้าท่ี  ด าเนินการสอน 
แบบคู่สัญญาและการนิเทศแบบคู่สัญญา  สรุปและประเมินผลการนิเทศแบบคู่สัญญา  ดังนี้ 
 

คู่สญัญาที ่ ชื่อครผูู้สอน ชื่อครผูู้สอน 
1 นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ 
2 นางลมัย  รัตนมณี นางณิรดา  จงจิตร 
3 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว นายกิจศักดิ์  ชูศรี 
4 นายกุลธนิต  ด้วงกูล นางสุเจตน์  บุญปล้อง 
5 นางจิตติมา  จู้ท่ิน นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 



คู่สญัญาที ่ ชื่อครผูู้สอน ชื่อครผูู้สอน 
6 นางจีราวรรณ   บุญคุ้ม นางลมัย  รัตนมณี 
7 นายอดิศร  อินทรสุวรรณ นางจิตติมา  จู้ท่ิน 
8 นายวัฒนา  วัฒนศิร ิ นางจิตติมา  จู้ท่ิน 
9 นางสาวสุวดี  เงินถาวร นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 
10 นางสาวปลารี เครือจันทร์ นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 
11 นางนัชพร  ก าเนิดรักษา นางกัลยา  พรมทิพย์ 
12 นางอมรรัตน์  แขดวง นางกฤติกา  จ านง 
13 นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม นางจิรนันท์  แซมมงคล 
14 Mr. Philip Bolton นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
15 นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
16 นายพินิจ  เทพมณี นางณัฐวดี  แสงป้อม 
17 นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
18 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง นางสุวิไล  กันตังกุล 
19 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุนี 
20 นางจินดา  ไตรภูมิ นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม 
21 นางกาญจนา  เลิศล้ า นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า 
22 นางสาวรัติยา  ทองสีนุช นางศุภณัฎฐ์  สิริกาญจน์ 
23 นางสาวสุภาพร  มณีโชติ นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
24 นางฐิรกานต์  สุขยา นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง 
25 นางอัจฉราภรณ์  คงแป้น นางกุลยา  รักเพชร 
26 นางณิชกมล  รัตนพันธ์ นายเศณวี  อ่ าครอง 
27 นางบุษบา  สุทธิมาศ นายณัฐพันธ์  ชงากรณ์ 
28 นางสาวสุทธินี  ทวนด า นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
29 นางฤดี  ทองเนื้อห้า นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
30 นางสาวน้ าทิพย์ แก้วประโชติ นางสาวกาญจนา  คงชนะ 
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3. คณะกรรมการด าเนนิงานจดัท าสรปุและรายงานผลการด าเนนิการสอนแบบคู่สญัญาและการนเิทศ 
แบบคู่สญัญา  มีหน้าท่ี  รวบรวมข้อมูล  จัดท าสรุปการด าเนินการสอนแบบคู่สัญญาและการนิเทศแบบคู่สัญญา   
น าผลไปใช้ปรับปรุง  แก้ไข  และวางแผนการด าเนินงานต่อไป  ประกอบด้วย 
 3.1  นางณภัทร  เมืองไทย    ประธานกรรมการ 
 3.2  นางไพรวรรณ  เพชรสงค์    กรรมการ 
 3.3  นางลมัย  รัตนมณี     กรรมการ 
 3.4  นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย    กรรมการ 



 3.5  นางเพ็ญศรี  หนูหนอง    กรรมการ 
 3.6  นางฐิรกานต์  สุขยา     กรรมการ 
 3.7  นางปรียา  บุญให้ผล     กรรมการ 
 3.8  นายเศณวี  อ่ าครอง     กรรมการ 
 3.9  นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการ 
 3.10 นางสาวกาญจนา  คงชนะ    กรรมการ 
 3.10 นางกฤติกา  จ านง     กรรมการและเลขานุการ 
 3.11 นางสาวน้ าทิพย์ แก้วประโชติ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

      ( นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

 

 


