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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   4/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (EP) และ (MP)  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 อาศัยอ านาจความในมาตรา 
39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 เพื่อให้การจัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (EP) และ (MP) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ทุกวันจันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์ คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.00-09.20 น. และวันอังคาร  
คาบเรียนที่ 10 เวลา 15.10 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา   
และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   กรรมการ 
  4. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เข้าเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
ทุกวันจันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์ คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.00-09.20 น. และวันอังคาร คาบเรียนที่ 10 เวลา 15.10 – 
16.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย    
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
3. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
4. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ  
5. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
6. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
7. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
8. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
9. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
10. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
11. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
12. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 
13. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
14. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
15. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 

 

 



๒ 
 

 

16. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
17. นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
18. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
19. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
20. นางสาวยุวล ี เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
21. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
22. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอนเสริม  มีหน้าที่  ด าเนินการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ทุกวันจันทร์, 
พฤหัสบดี, ศุกร์ คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.00-09.20 น. และวันอังคาร คาบเรียนที่ 10 เวลา 15.10 – 16.00 น. 
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 19 กมุภาพันธ์ 2564 กรรมการประกอบด้วย 

1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
2. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
3. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
4. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
5. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
6. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
7. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
8. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 
9. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
10. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
11. นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
12. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
13. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
14. นางสาวยุวล ี เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
15. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ไดร้ับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ตารางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน EP และ MP 

ระดับชั้น/ห้อง วัน เวลา รหัสวิชา ครูผู้สอน 
ม.1/3 จันทร์ และ พฤหัสบดี 08.00 – 09.20 น. ค21211 ครูณัฐวรรณ, ครูอ าพร 
ม.1/4 จันทร์ และ พฤหัสบดี 08.00 – 09.20 น. ค21211 ครูดวงพร, ครูสมใจ 
ม.2/3 จันทร์ และ พฤหัสบดี 08.00 – 09.20 น. ค22211 ครูทวีรัตน์, ครูยุทธ์สพร 
ม.2/4 จันทร์ และ พฤหัสบดี 08.00 – 09.20 น. ค22211 ครูยุวลี, ครูวาริน 

ม.3/3 
จันทร์ 08.00 – 09.20 น. ค23101 ครูจินตนา 
อังคาร 15.10 – 16.00 น. ค23101 ครูจินตนา 

ม.3/4 
จันทร์ 08.00 – 09.20 น. ค23101 ครูสุมาลี 
อังคาร 15.10 – 16.00 น. ค23101 ครูอนุธิดา 

ม.4/3 จันทร์ และ ศุกร์ 08.00 – 09.20 น. ค31201 ครูปั้นหยา, ครูปกายดาว 
ม.5/3 จันทร์ และ ศุกร์ 08.00 – 09.20 น. ค32201 ครูสุภาพร, ครูอุษา 

 
 


