
     

 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   256/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เพื่อให้การจัดสอบ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอนเสริม O-NET  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา   
และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว  กรรมการ 
  4. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  6. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนเสริม O-NET  
ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.00 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมการประกอบด้วย    
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวริยาภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 
  3. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  4. นางวร ี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  5. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  6. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ 
  7. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
  8. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 

9. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
  10. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
  11. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  12. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 

13. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
  14. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  15. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  16. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์  กรรมการ 

 

 



     

  17. นางสาวเรวด ี ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  18. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
  19. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  20. นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมการ 

21. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
22. นายสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
23. นางภรณ ี  กังวาล   กรรมการ 
24. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
25. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ 
26. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
27. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
28. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
29. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
30. นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
31. นายสุรเชษฐ ์ ชูเตชะ   กรรมการ 
32. Mr.Sarel  Johannes  Myburgh  กรรมการ 
33. Mr.Fomenky  Denis  Nzigang  กรรมการ 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอนเสริม  มีหน้าที่  ด าเนินการสอนเสริม O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 08.00 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ
ประกอบด้วย 

 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
  2. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ 
  3. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมการ 
  4. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  5. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
  6. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
  7. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
  8. นางฐิติมา  แสงจันทร์  กรรมการ 
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางวริยาภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  3. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  4. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  5. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  6. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  7. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการ 
  8. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  9. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  10. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ 
  3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 



     

  4. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  5. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  6. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
  7. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์  กรรมการ 
  8. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  9. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  10. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการ 
  11. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  ประธานกรรมการ 
  2. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  3. นายวันชัย  วงษเ์ทพนิวัตน์  กรรมการ 
  4. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
  5. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
  6. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา  กรรมการ 
  7. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
  8. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  9. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
  10. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  1. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  3. นางวร ี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  4. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  5. นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  6. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  7. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  8. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  กรรมการ 
  9. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  10. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 



     

ตารางสอนเสริม ONET  ปีการศึกษา 2/2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วันศุกร์  คาบเรียนที่ 2-3  เวลา 8.30-10.10 น. 

คร้ังท่ี 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 
16 
พ.ย. 

วิทย์1 
ครูณรรตธร 

คณิต1 
ครูปั้นหยา 

อังกฤษ1 
ครูกนกพร 

ไทย1 
ครูนุศรา 

สังคม(331) 
มล.ภคเมธี 

วิทย์2 
ครูสุนันทา 

คณิต2 
ครูวริยาภรณ์ 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูภสัติ์ทิพา 

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย์3 
ครูสริินุช 

คณิต3 
ครูอารีย ์

อังกฤษ3 
ครูกฤติมา 

ไทย3 
ครูสายรุ้ง 

23 
พ.ย. 

วิทย์1 
ครูวันเพ็ญ 

คณิต1 
ครูอุษา 

อังกฤษ1 
ครูกนกพร 

ไทย1 
ครูฐิติมา 

สังคม(331) 
มล.ภคเมธี 

วิทย์2 
ครูค ารณ 

คณิต2 
ครูวิไล 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูเสาวณีย ์

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย์3 
ครูค าม ี

คณิต3 
ครูฐิตินันท์ 

อังกฤษ3 
ครูกฤติมา 

ไทย3 
ครูเพลินจิตร 

30 
พ.ย. 

คณิต1 
ครูภรวรรณ 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูวันทนีย ์

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน ์

วิทย์1 
ครูสุนันทา 

คณิต2 
ครูอนิรุทธ ์

อังกฤษ2 
ครูปทุมพร 

ไทย2 
ครูธีรพงษ ์

สังคม(324) 
ครูภาณุพงศ์ 

วิทย์2 
ครูจักกฤษณ์ 

คณิต3 
ครูดวงพร 

อังกฤษ3 
ครูมัญชสุา 

ไทย3 
ครูนุศรา 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ์ 

7 
ธ.ค. 

คณิต1 
ครูวริยาภรณ์ 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูภสัติ์ทิพา 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน ์

วิทย์1 
ครูค ารณ 

คณิต2 
ครูอารีย์ 

อังกฤษ2 
ครูปทุมพร 

ไทย2 
ครูสายรุ้ง 

สังคม(324) 
ครูภาณุพงศ์ 

วิทย์2 
ครูอัญญารัตน์ 

คณิต3 
ครูอุษา 

อังกฤษ3 
ครูมัญชสุา 

ไทย3 
ครูฐิติมา 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ์ 

14 
ธ.ค. 

อังกฤษ1 
ครูวร ี

ไทย1 
ครูเสาวณีย ์

สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย์1 
ครูสุนันทา 

คณิต1 
ครูปกายดาว 

อังกฤษ2 
ครูมณชนก 

ไทย2 
ครูเพลินจิตร 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย์2 
ครูจักกฤษณ ์

คณิต2 
ครูปั้นหยา 

อังกฤษ3 
ครูสุชาดา 

ไทย3 
ครูวันทนีย ์

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ์ 

วิทย์3 
ครูสริินุช 

21 
ธ.ค. 

อังกฤษ1 
ครูวร ี

ไทย1 
ครูธีรพงษ ์

สังคม(324) 
ครูสมปอง 

วิทย์1 
ครูค ารณ 

คณิต1 
ครูวริยาภรณ์ 

อังกฤษ2 
ครูมณชนก 

ไทย2 
ครูนุสรา 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย์2 
ครูสุนันทา 

คณิต2 
ครูอารีย ์

อังกฤษ3 
ครูสุชาดา 

ไทย3 
ครูภสัติ์ทิพา 

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ์ 

วิทย์3 
ครูอัญญารัตน์ 

28 
ธ.ค. 

ไทย1 
ครูสายรุ้ง 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ์ 

วิทย1์ 
ครูจักกฤษณ ์

คณิต1 
ครูอุษา 

อังกฤษ1 
ครูมัญชสุา 

ไทย2 
ครูฐิติมา 

สังคม(324) 
มล.ภคเมธี 

วิทย์2 
ครูณรรตธร 

คณิต2 
ครูวีไล 

อังกฤษ2 
ครูวร ี

ไทย3 
ครูเสาวณีย ์

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ์ 

วิทย์3 
ครูสริินุช 

คณิต3 
ครูฐิตินันท์ 

4 
ม.ค. 

ไทย1 
ครูเพลินจิตร 

สังคม(321) 
ครูจักรพันธ์ 

วิทย์1 
ครูวิมลมาศ 

คณิต1 
ครูภรวรรณ 

อังกฤษ1 
ครูมัญชสุา 

ไทย2 
ครูวันทนีย ์

สังคม(324) 
มล.ภคเมธี 

วิทย์2 
ครูวันเพ็ญ 

คณิต2 
ครูอนิรุทธ ์

อังกฤษ2 
ครูวร ี

ไทย3 
ครูธีรพงษ ์

สังคม(331) 
ครูเบญจมาภรณ์ 

วิทย์3 
ครูอัญญารัตน์ 

คณิต3 
ครูดวงพร 

11 
ม.ค. 

สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย1์ 
ครูจักกฤษณ ์

คณิต1 
ครูปกายดาว 

อังกฤษ1 
ครูสุชาดา 

ไทย1 
ครูนุศรา 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน ์

วิทย์2 
ครูค าม ี

คณิต2 
ครูปั้นหยา 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูภสัติ์ทิพา 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย์3 
ครูณรรตธร 

คณิต3 
ครูวิยาภรณ ์

อังกฤษ3 
ครูกนกพร 

18 
ม.ค. 

สังคม(324) 
ครูภรณ ี

วิทย์1 
ครูวิมลมาศ 

คณิต1 
ครูอารีย ์

อังกฤษ1 
ครูสุชาดา 

ไทย1 
ครูสายรุ้ง 

สังคม(331) 
ครูศุภรัตน ์

วิทย์2 
ครูปาริชาต 

คณิต2 
ครูอุษา 

อังกฤษ2 
ครูเรวด ี

ไทย2 
ครูฐิติมา 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย์3 
ครูวันเพ็ญ 

คณิต3 
ครูวิไล 

อังกฤษ3 
ครูกนกพร 

25 
ม.ค. 

วิทย์1 
ครูวิมลมาศ 

คณิต1 
ครูฐิตินันท์ 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูเสาวณีย ์

สังคม(324) 
ครูภาณุพงศ์ 

วิทย์2 
ครูค าม ี

คณิต2 
ครูภรวรรณ 

อังกฤษ2 
ครูมณชนก 

ไทย2 
ครูเพลินจิตร 

สังคม(321) 
ครูวันชัย 

วิทย์3 
ครูวันเพ็ญ 

คณิต3 
ครูอนิรุทธ์ 

อังกฤษ3 
ครูปทุมพร 

ไทย3 
ครูธีรพงษ ์

1 
ก.พ. 

วิทย์1 
ครูค ารณ 

คณิต1 
ครูดวงพร 

อังกฤษ1 
ครูสุนัย 

ไทย1 
ครูวันทนีย ์

สังคม(324) 
ครูภาณุพงศ์ 

วิทย์2 
ครูปาริชาต 

คณิต2 
ครูปกายดาว 

อังกฤษ2 
ครูมณชนก 

ไทย2 
ครูนุศรา 

สังคม(321) 
ครูพนม 

วิทย์3 
ครูวิมลมาศ 

คณิต3 
ครูปั้นหยา 

อังกฤษ3 
ครูปทุมพร 

ไทย3 
ครูภสัติ์ทิพา 

     



     

 หมายเหตุ   1. หัวหน้ากลุ่มสาระฯแต่ละกลุ่มให้คัดเลือกครูผู้สอนต่างระดับต่อครั้งที่สอนและพิจารณาคาบที่ 3 
       2. หวัหน้ากลุม่สาระฯแต่ละกลุ่มให้ก าหนดห้องเรียนแต่ละอาคารเรียนตามความเหมาะสม 

 

วิทย์1      เรียนห้อง 612   วิทย์2      เรียนห้อง 613   วิทย์3      เรียนห้อง 614 

คณิต1     เรียนห้อง 513   คณิต2     เรียนห้อง 514   คณิต3     เรียนห้อง 515 

อังกฤษ1  เรียนห้อง 724   อังกฤษ2   เรียนห้อง 725   อังกฤษ3   เรียนห้อง 731 

ไทย1      เรียนห้อง 848   ไทย2       เรียนห้อง 838   ไทย3       เรียนห้อง 821 

ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา  ตามตาราง    

 
 
 

 


