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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่  174/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรสอนเสริม O-NET นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3 

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

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 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 3 ทุกวันพฤหัสบดี คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น.  
ณ โรงเรียนสโุขทัยวิทยำคม  

 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 3 เข้ำเรียนเสริม O-NET  
ทุกวันพฤหัสบดี คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมกำรประกอบด้วย    
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 

2. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
 3. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์ กรรมกำร 

4. นำยเสน่ห์   เขียวแก้ว กรรมกำร 
5. นำงรัชนี   พุดซ้อน กรรมกำร 
6. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม กรรมกำร 
7. นำงสำวศิริวรรณ   พันทะยัก กรรมกำร 
8. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร กรรมกำร 
9. นำงลำวัณย์   ถำพันธุ์ กรรมกำร 
10. นำงสำวพฤกษำ   เพ่ิมพูน กรรมกำร 
11. นำยสำยชล   ด ำแลลิบ กรรมกำร 
12. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง กรรมกำร 
13. นำงสุมำลี   นักเรียน กรรมกำร 
14. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน กรรมกำร 
15. นำงสำววรรณิศำ   เจิมนิ่ม กรรมกำร 
16. นำงสุมำลี   หมำกผิน กรรมกำร 
17. นำงกรรณิกำร์   รัตนำวิบูลย์ กรรมกำร 
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 18. นำยวิรัตน์   ตันติกุล กรรมกำร 

19. นำงนภำพร   โพธิ์เงิน กรรมกำร 
20. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมกำร 
21. นำงสุภำพ   น้อยจันทร์ กรรมกำร 
22. นำยปฏิฬ    นำคทอง กรรมกำร 
23. นำงสำวอนุธิดำ   แก้วสีม่วง กรรมกำร 
24. นำงสำวกฤติมำ   ตันสุวรรณ กรรมกำร 
25. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์ กรรมกำร 
26. นำยพัชรพงษ์   ทิพย์ธำนี กรรมกำร  
27. นำยวีรพล   ปำนด ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสอนเสรมิ  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรสอนเสริม O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกวันพฤหัสบดี คำบเรียนที่ 1 – 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  
กรรมกำรประกอบด้วย 
  3.1 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
   1. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
   3. นำงสำวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมกำร 

 3.2 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
  1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
  3. นำงสำวศักดิ์ศรี สำยสิน   กรรมกำร 
  4. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
  5. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
  6. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
  7. นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์  กรรมกำร 
  8. นำงสมหมำย  เข็มคง   กรรมกำร 
  9. นำยเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมกำร  
  10. นำงสำวปำริชำต ิ ผำสุข   กรรมกำร 
  11. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมกำร 
  12. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   กรรมกำร    
  13. นางสาวสุดารัตน์   บุญเหมือน  กรรมการ 
  14. นำงสำวนิธิมำ คงนำ   กรรมกำร 
  15. นำงสำวศิริลักษณ์ ไข่แก้ว   กรรมกำร 
  16. นำยณัฐวัฒน์    เกตุดี   กรรมกำร 

  17. นำงสำวพรรษชล ตันติมำลำ   กรรมกำร 
 3.3 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร ์
  1. นำงวริยำภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  3. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  4. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำร 
  5. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมกำร 
  6. นำงลำวัณย์  ถำพันธุ์   กรรมกำร 
  7. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
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   8. นำงสุมำลี  หมำกผิน  กรรมกำร 

  9. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
  10. นายรังสิมันต์ ด่านพัฒนานุรักษ์  กรรมการ 

3.4 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
 1. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 

 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  4  กรกฎำคม  พ.ศ. 2562 

 

(นำยสมพร   สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ตารางสอนเสริม ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 2-3 เวลา 08.30 – 10.10 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

วัน/เดือน/ป ี 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 
6 มิ.ย. 62 สวดมนต ์

13 มิ.ย. 62 สวดมนต ์

20 มิ.ย. 62 กีฬากลุ่มส ี

27 มิ.ย. 62 ครูกาญจนาภรณ ์ ครูฐิตินันท์ 
ครูทวีรัตน์ 
ครูปกายดาว 
ครูปั้นหยา 
ครูรังสิมันต์ 

สวดมนต ์ ครูนภาพร ครูลาวัณย์ ครูศิริวรรณ ครูอนุธิดา ครูสุมาลี ครูยุทธ์สพร ครูปฏิฬ (L612) ครูกรรณิกา(L615) 
ครูพรรษชล 

ครูเสน่ห์(L613) 
ครูณัฐวัฒน์ 

4 ก.ค. 62 ครูวิมลมาศ(L611) 
ครูนิธิมา 

ครูปฏิฬ (L612) ครูพรรษชล(L615) 
ครูสุดารัตน์ 

ครูณัฐวัฒน์(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

11 ก.ค. 62 ครูวิมลมาศ(L611) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูปฏิฬ (L612) ครูพรรษชล(L615) 
ครูสุดารัตน์ 

ครูณัฐวัฒน์(L615) 
ครูนิธิมา 

18 ก.ค. 62 ครูวิมลมาศ(L611) 
ครูนิธิมา 

ครูปฏิฬ (L612) ครูกรรณิกา(L615) 
ครูพรรษชล 

ครูเสน่ห์(L613) 
ครูณัฐวัฒน์ 

25 ก.ค. 62 ครูศักดิ์ศรี(L611) 
ครณูัฐวัฒน์ 

ครูจริยา (L612) 
ครูนิธิมา 

ครูน ้าเพ็ชร(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูปาริชาติ(L613) 
ครูสุดารัตน์ 

1 ส.ค. 62 ครูณัฐวัฒน์(L611) 
ครูพรรษชล 

ครูนิธิมา(L612) 
ครูพรรษชล 

ครูณัฐวัฒน์(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูปาริชาติ(L613) 
ครูสุดารัตน์ 

8 ส.ค. 62 ครศัูกดิ์ศรี(L611) 
ครูณัฐวัฒน์ 

ครูจริยา (L612) 
ครูนิธิมา 

ครูน ้าเพ็ชร(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูปาริชาติ(L613) 
ครูสุดารัตน์ 

15 ส.ค. 62 ครูณัฐวัฒน์(L611) 
ครูพรรษชล 

ครูเสกสรร(L612) 
ครูสุดารัตน์ 

ครูสมหมาย(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูเกื อกูล(L613) 
ครูนิธิมา 

22 ส.ค. 62 ครูณัฐวัฒน์(L611) 
ครูพรรษชล 

ครูสุดารัตน์ 
ครูพรรษชล 

ครูณัฐวัฒน์(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูเกื อกูล(L613) 
ครูนิธิมา 

29 ส.ค. 62 ครูณัฐวัฒน์(L611) 
ครูพรรษชล 

ครูเสกสรร(L612) 
ครูสุดารัตน์ 

ครูสมหมาย(L615) 
ครูศิริลักษณ์ 

ครูเกื อกูล(L613) 
ครูนิธิมา 

5 ก.ย. 62 สวดมนต ์ สวดมนต ์

12 ก.ย. 62 สวดมนต ์ สวดมนต ์

   
 

 


