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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่  161/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรสอนเสริม O-NET นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6 

ภำคเรยีนที ่1  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562 
------------------------------ 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 ในกำรสอบ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำร คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 เพื่อให้กำรจัดสอบ
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอนเสริม O-NET  
ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกวันศุกร์ คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยำคม  

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ   
และประสำนงำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 
  3. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
  4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  5. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร มีหน้ำที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เข้ำเรียนเสริม O-NET  
ทุกวันศุกร์ คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียนสโุขทัยวิทยำคม ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมกำรประกอบด้วย    
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงค ำมี               ชัยรักษำ   กรรมกำร 
3. นำงสำวเรวดี          ด่ำนกิตติไกรลำศ  กรรมกำร 
4. นำงวิมลมำศ       เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
5. นำงภรณี  กังวำล   กรรมกำร 
6. นำยธีรพงษ ์           เข็มคง   กรรมกำร 
7. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
8. นำงชนกำนต์          กฤติธัญกช  กรรมกำร 
9. นำยบุญมี             มะริด   กรรมกำร 
10. นำงสำวดำรำพร      ซ้อนแดง  กรรมกำร  
11. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  กรรมกำร 
12. นำงวร ี               ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
13. นำยสุนัย         ศรีม่วง   กรรมกำร 
14. นำงอำรีย์              สำเกกูล   กรรมกำร 
15. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
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 16. นำงวริยำภรณ ์        ธรชัอภิสวัสดิ ์  กรรมกำร 

17. นำงปภัชญำ          บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
18. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมกำร 
19. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
20. นำงวิไล                นิลทวี   กรรมกำร  
21. นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
22. นำยจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมกำร 
23. นำยอมรพันธ์ อุตสำหกิจ  กรรมกำร 
24. นำงสกุลทิพย์ ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
25. นำงสำวศิริกัลยำ      โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
26. นำงแววดำว           อยู่สุข   กรรมกำร 
27. นำงสำววิจิตรำ สุริยวงศ ์  กรรมกำร  
28. นำยดุลภัทร  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
29. นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมกำร 
30. นำยฐิตินันท์           เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสอนเสรมิ  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรสอนเสริม O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกวันศุกร์ คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
กรรมกำรประกอบด้วย 

 3.1 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
  1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
  3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
  4. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำร 
  5. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
  7. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
  8. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   กรรมกำร 
  9. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
  10. นำยรำชันย ์  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
 3.2 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
  1. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอมรพันธ์  อุตสำหกิจ  กรรมกำร 
  3. นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัตน์  กรรมกำร 
  4. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  กรรมกำร 
  5. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  กรรมกำร 
  6. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
  7. นำงภรณี  กังวำล   กรรมกำร 
  8. นำงสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
  9. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  กรรมกำร 
  10. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
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  ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  28  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562 

 

(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ตารางสอนเสริม ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันศุกร์ คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30 – 10.10 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

วัน/เดือน/ป ี
6/1, 6/2วิทย์,  

6/13วิทย์ 
6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 

6/2ศิลป์,  
6/13ศิลป์ 

7 มิ.ย. 62 สวดมนต์ ครูสุนันทา 
(L614) 

ครูค ารณ  
(L611) 

ครูค ามี 
(L636) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

ครูวิมลมาศ 
(L632) - สวดมนต ์- 

ครูราชันย์ 
(L616) 

28 มิ.ย. 62 ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(324) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

ครูสุนันทา 
(L614) 

ครูค ารณ  
(L611) 

ครูค ามี 
(L636) 

ครูสกุลทิพย์/ 
ครูวันเพ็ญ 
(L612) 

ครูวันชัย 
(322) 

ครูศุภรัตน์ 
(323) 

ครูเบญจมาภรณ์ 
(314) 

ครูพนม 
(313) 

ครจูักรพันธ ์
(312) 

ครูวิมลมาศ 
(L632) 

5 ก.ค. 62 ครูภคเมธี 
(324) 
 

ครูสกุลทิพย์/ 
ครูวันเพ็ญ 
(L612) 

ครูวิมลมาศ 
(L632) 

ครูราชันย์ 
(L611) 

ครูจักกฤษณ ์
(L616) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

ครูวันชัย 
(322) 

ครูศุภรัตน์ 
(323) 

ครูเบญจมาภรณ์ 
(314) 

ครูพนม 
(313) 

ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(312) 

ครูสุนันทา 
(L614) 

12 ก.ค. 62 ครูภคเมธี 
(324) 

ครูค ามี 
(L636) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

ครูสุนันทา 
(L614) 

ครูค ารณ  
(L611) 

ครูจักกฤษณ ์
(L616) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูภาณุพงศ์ 
(323) 

ครูจักรพันธ ์
(314) 

ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(313) 

ครูวันชัย 
(312) 

ครูสกุลทิพย์/ 
ครูวันเพ็ญ 
(L612) 

2 ส.ค. 62 ครูศุภรัตน์ 
(324) 

ครูจักกฤษณ ์
(L616) 

ครูสกุลทิพย์/ 
ครูวันเพ็ญ 
(L612) 

ครูวิมลมาศ 
(L632) 

ครูราชันย์ 
(L611) 

ครูค ามี 
(L636) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูภาณุพงศ์ 
(323) 

ครูจักรพันธ ์
(314) 

ครูภคเมธี 
(313) 

ครูวันชัย 
(312) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

23 ส.ค. 62 ครูศุภรัตน์ 
(324) 

ครูค ารณ 
(L611) 

ครูค ามี 
(L636) 

ครูปภัชญา/ 
ครูอัญญารัตน์ 
(L622) 

ครูสุนันทา 
(L614) 

ครูราชันย์ 
(L611) 

ครูเบญจมาภรณ์ 
(322) 

ครูพนม 
(323) 

ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(314) 

ครูภคเมธี 
(313) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูจักกฤษณ์ 
(L616) 

30 ส.ค. 62 ครูภาณุพงศ์ 
(324) 

ครูราชันย์ 
(L611) 

ครูจักกฤษณ ์
(L616) 

ครูสกุลทิพย์/ 
ครูวันเพ็ญ 
(L612) 

ครูวิมลมาศ 
(L632) 

ครูค ารณ  
(L611) 

ครูจักรพันธ ์
(322) 

ครูพนม 
(323) 

ครูวันชัย 
(314) 

ครูศุภรัตน์ 
(313) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูค ามี 
(L636) 

6 ก.ย. 62 ครูภาณุพงศ์ 
(324) - สวดมนต ์- 

ครูจักรพันธ ์
(322) 

ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(323) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูศุภรัตน์ 
(313) 

ครูเบญจมาภรณ ์
(312) 

 

13 ก.ย. 62 ครูพนม 
(324) - สวดมนต ์- 

ครูภรณี/ 
ครูสมปอง 
(322) 

ครูภคเมธี 
(323) 

ครูอมรพันธ์ 
(711) 

ครูภาณุพงศ์ 
(313) 

ครูเบญจมาภรณ ์
(312) 

 

   
 

 


