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คําสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่  194/2561 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ประจําปการศึกษา 2561 
------------------------------ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจําปการศึกษา 2561 อาศัยอํานาจความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เพ่ือใหการจัดสอบ
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลด ีโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอนเสริม O-NET  
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ทุกวันศุกร คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.00 – 09.20 น. ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  

 1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  อํานวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการใหคําปรึกษา แกไขปญหา   
และประสานงาน เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย กรรมการประกอบดวย 
  1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร กลิ่นเชต ุ  กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว  กรรมการ 
  4. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 
  5. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
  6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  7. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 เขาเรียนเสริม O-NET  
ทุกวันศุกร คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.00 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
กรรมการประกอบดวย    
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 
  3. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 
  4. นางวร ี  ยงคเจาะ  กรรมการ 
  5. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
  6. นางวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการ 
  7. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
  8. นางชนกานต  กฤติธัญกช  กรรมการ 

9. นางแววดาว  อย ู สุข   กรรมการ 
  10. นางสาวดาราพร ซอนแดง  กรรมการ 
  11. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  12. นายบุญม ี  มะริด   กรรมการ 

13. นางสาววิจิตรา สุริยวงศ   กรรมการ 
  14. นางคาํม ี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  15. นางวิไล  นิลทว ี   กรรมการ 
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   16. นางสาววิมลมาศ ตันติกุล   กรรมการ 
  17. นางสาวเรวด ี ดานกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  18. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน  กรรมการ 
  19. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  20. นายเสนห  สุธีฐิติวัฒน  กรรมการ 

21. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 
22. นายสกุลทิพย ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
23. นางภรณ ี  กังวาล   กรรมการ 
24. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
25. หมอมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
26. นายคํารณ  อินทรพวง  กรรมการ 
27. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
28. นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
29. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการ 
30. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการ 
31. นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
32. นายสุรเชษฐ  ชูเตชะ   กรรมการ 
33. Mr.Christian  Bundoc  Miranda  กรรมการ 
34. Mr.Fomenky  Denis  Nzigang  กรรมการ 

 3. คณะกรรมการดําเนินการสอนเสริม  มีหนาที่  ดําเนินการสอนเสริม O-NET ใหกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 6 ทุกวันศกุร คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.00 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ
ประกอบดวย 

 3.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  1. นายธีรพงษ  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
  2. นางวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการ 
  3. นางเสาวณีย  อรุณแจง  กรรมการ 
  4. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ 
  5. นางนุศรา  สิริพงศสถาพร  กรรมการ 
  6. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
  7. นางสายรุง  อยูคร   กรรมการ 
  8. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการ 
 3.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  1. นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางภรวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม กรรมการ 
  3. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  4. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  5. นางปกายดาว  ปานอยู   กรรมการ 
  6. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  7. นางวิไล  นิลทว ี   กรรมการ 
  8. นางสาวปนหยา สุขโรจนบัณฑิต  กรรมการ 
  9. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  10. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการ 
  11. นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
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   12. นายอนิรุทธ  พุมออน   กรรมการ 

  13. นางสาวสุภาพร นิรันดรรัตนกิจ  กรรมการ 
 3.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  ประธานกรรมการ 
  2. นายคํารณ  อินทรพวง  กรรมการ 
  3. นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  4. นายสวาง  จันทรเจาะ  กรรมการ 
  5. นางคํามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  6. นางสาวสวรส  ปานเกิด   กรรมการ 
  7. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  8. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ  กรรมการ 
  9. นางกรนันท  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  10. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน  กรรมการ 
  11. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน  กรรมการ 
  12. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย  กรรมการ 
  13. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  14. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
  15. นางอรชพร  ญานสวาง  กรรมการ 
  16. นายจักกฤษณ สุขรอด   กรรมการ 
  17. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการ 
  18. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
 3.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางสุภาพ  นอยจันทร  ประธานกรรมการ 
  2. นายภาณุพงศ  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  3. นายวันชัย  วงษเทพนิวัตน  กรรมการ 
  4. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง  กรรมการ 
  5. นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
  6. นางสาวศุภรัตน ชํานาญผา  กรรมการ 
  7. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
  8. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  9. หมอมหลวงภคเมธ ี สายสนั่น  กรรมการ 
  10. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
 3.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
  1. นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  4. นางวร ี  ยงคเจาะ  กรรมการ 
  5. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 
  6. นางสาวเรวด ี  ดานกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  7. นางสุชาดา  ยงคเจาะ  กรรมการ 
  8. นางมณชนก  หนูแกว   กรรมการ 
  9. นางสาวกนกพร ศรีอําพันธ  กรรมการ 
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  10. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  11. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 

 ใหครูอาจารยทีไ่ดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏบิัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และให 
บังเกิดผลดีแกทางราชการสืบตอไป   

สั่ง ณ วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

(นายสมพร  สุขอราม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ตารางสอนเสริม ONET  ปการศึกษา  1/2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
วันศุกร คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.00 – 09.20 น. 

ว/ด/ป 
หอง 

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 
24 ส.ค. วิทย1 

ครูคําม ี
คณิต1 
ครูวิไล 

อังกฤษ1 
ครูจรรยา 

ไทย1 
ครูนุศรา 

สังคม(331) 
มล.ภัคเมธี 

วิทย2 
ครูคํารณ 

คณิต2 
ครูดวงพร 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูภัสติ์ทิพา 

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย3 
ครูกรนันท 

คณิต3 
ครูฐิตินันท 

อังกฤษ3 
ครูมัญชุสา 

ไทย3 
ครูสายรุง 

31 ส.ค. วิทย1 
ครูสวาง 

คณิต1 
ครูอารีย 

อังกฤษ1 
ครูจรรยา 

ไทย1 
ครูเพลินจิต 

สังคม(331) 
มล.ภัคเมธี 

วิทย2 
ครูกรนันท 

คณิต2 
ครวูริยาภรณ 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูเสาวณยี 

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย3 
ครูคําม ี

คณิต3 
ครูอุษา 

อังกฤษ3 
ครูมัญชุสา 

ไทย3 
ครูฐิติมา 

7 ก.ย. คณิต1 
ครูรัชดา 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูวันทนีย 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน 

วิทย1 
ครูสวาง 

คณิต2 
ครูขวัญชัย 

อังกฤษ2 
ครูกฤติมา 

ไทย2 
ครูธีรพงษ 

สังคม(324) 
ครภูาณุพงศ 

วิทย2 
ครูราชันย 

คณิต3 
ครูสภุาพร 

อังกฤษ3 
ครอูนงคนาฎ 

ไทย3 
ครูนุศรา 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ 

14 ก.ย. คณิต1 
ครูภรวรรณ 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูภัสติ์ทิพา 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน 

วิทย1 
ครูสุนันทา 

คณิต2 
ครปูกายดาว 

อังกฤษ2 
ครูกฤติมา 

ไทย2 
ครูสายรุง 

สังคม(324) 
ครภูาณุพงศ 

วิทย2 
ครูอรชพร 

คณิต3 
ครูอนิรุทธ 

อังกฤษ3 
ครปูทุมพร 

ไทย3 
ครูเพลินจิต 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ 

21 ก.ย. อังกฤษ1 
ครูวร ี

ไทย1 
ครูเสาวณยี 

สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย1 
ครูสวรส 

คณิต1 
ครูปนหยา 

อังกฤษ2 
ครูปทุมพร 

ไทย2 
ครูฐิติมา 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย2 
ครูสุนันทา 

คณิต2 
ครูวิไล 

อังกฤษ3 
ครูมณชนก 

ไทย3 
ครูวันทนีย 

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ 

วิทย3 
ครูวันเพ็ญ 

28 ก.ย. อังกฤษ1 
ครูวร ี

ไทย1 
ครูธีรพงษ 

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย1 
ครูสกุลทิพย 

คณิต1 
ครูดวงพร 

อังกฤษ2 
ครูปทุมพร 

ไทย2 
ครูนุศรา 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย2 
ครูณรรตธร 

คณิต2 
ครูฐิตินันท 

อังกฤษ3 
ครูมณชนก 

ไทย3 
ครูภัสติ์ทิพา 

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ 

วิทย3 
ครูปาริชาต 

2 พ.ย. ไทย1 
ครูสายรุง 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ 

วิทย1 
ครูสกุลทิพย 

คณิต1 
ครูอารีย 

อังกฤษ1 
ครูกฤติมา 

ไทย2 
ครูเพลินจิต 

สังคม(324) 
มล.ภคเมธี 

วิทย2 
ครูสวรส 

คณิต2 
ครวูริยาภรณ 

อังกฤษ2 
ครูสุชาดา 

ไทย3 
ครูเสาวณยี 

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ 

วิทย3 
ครูวิมลมาศ 

คณิต3 
ครูอุษา 

9 พ.ย. ไทย1 
ครูฐิติมา 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ 

วิทย1 
ครจูักกฤษณ 

คณิต1 
ครูรัชดา 

อังกฤษ1 
ครูกฤติมา 

ไทย2 
ครูวันทนีย 

สังคม(324) 
มล.ภคเมธี 

วิทย2 
ครอูัญญรัตน 

คณิต2 
ครูขวัญชัย 

อังกฤษ2 
ครูสุชาดา 

ไทย3 
ครูธีรพงษ 

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ 

วิทย3 
ครูอรชพร 

คณิต3 
ครูสภุาพร 

16 พ.ย. สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย1 
ครอูัญญารัตน 

คณิต1 
ครูภรวรรณ 

อังกฤษ1 
ครอูนงคนาฎ 

ไทย1 
ครูนุศรา 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน 

วิทย2 
ครณูรรตธร 

คณิต2 
ครปูกายดาว 

อังกฤษ2 
ครูวร ี

ไทย2 
ครูภัสติ์ทิพา 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย3 
ครูปาริชาต 

คณิต3 
ครูอนิรุทธ 

อังกฤษ3 
ครูกนกพร 

23 พ.ย. สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย1 
ครูสริินุช 

คณิต1 
ครูปนหยา 

อังกฤษ1 
ครอูนงคนาฎ 

ไทย1 
ครูสายรุง 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน 

วิทย2 
ครูพรรนภิา 

คณิต2 
ครูวิไล 

อังกฤษ2 
ครูสนุัย 

ไทย2 
ครูเพลินจิต 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย3 
ครูอรชพร 

คณิต3 
ครูดวงพร 

อังกฤษ3 
ครูกนกพร 

30 พ.ย. วิทย1 
ครูคํารณ 

คณิต1 
ครูฐิตินันท 

อังกฤษ1 
ครูจรรยา 

ไทย1 
ครูเสาวณยี 

สังคม(324) 
ครภูาณุพงศ 

วิทย2 
ครูวันเพ็ญ 

คณิต2 
ครูอารีย 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูฐิติมา 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย3 
ครอูัญญารัตน 

คณิต3 
ครวูริยาภรณ 

อังกฤษ3 
ครูมัญชุสา 

ไทย3 
ครูวันทนีย 

7 ธ.ค. วิทย1 
ครูวิมลมาศ 

คณิต1 
ครูอุษา 

อังกฤษ1 
ครูสุชาดา 

ไทย1 
ครูธีรพงษ 

สังคม(324) 
ครภูาณุพงศ 

วิทย2 
ครจูักกฤษณ 

คณิต2 
ครูรัชดา 

อังกฤษ2 
ครูมณชนก 

ไทย2 
ครูนุศรา 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย3 
ครูราชันย 

คณิต3 
ครูขวัญชัย 

อังกฤษ3 
ครูกนกพร 

ไทย3 
ครูภัสติ์ทิพา 
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หมายเหตุ   1. หัวหนากลุมสาระฯแตละกลุมใหคดัเลือกครูผูสอนตางระดับตอคร้ังที่สอน 
       2. หัวหนากลุมสาระฯแตละกลุมใหกําหนดหองเรียนแตละอาคารเรียนตามความเหมาะสม 

 
วิทย1  เรียนหอง 636     วิทย2  เรียนหอง 625   วิทย3  เรียนหอง 616 
คณิต1  เรียนหอง 521   คณิต2  เรียนหอง 522   คณิต3  เรียนหอง 523 
อังกฤษ1  เรียนหอง 724   อังกฤษ2  เรียนหอง 725   อังกฤษ3  เรียนหอง 731 
ไทย1  เรียนหอง 848   ไทย2  เรียนหอง 838   ไทย3  เรียนหอง 821 
หองเรียนวิชาสังคมศึกษา  ตามตาราง    

 
 
 
 
 
 

 


