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ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่5/2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอนเสริมพิเศษชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3, 6  ปีกำรศึกษำ 2563 
................................................................ 

          ด้วยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ได้จัดให้มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงวันที่   13-14 มีนำคม 2564   
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงวันที่  27-28  มีนำคม 2564   เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่
ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถำนศึกษำ  ยกระดับคุณภำพนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สำมำรถ
คิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ 21  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สอนเสริมพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3, 6     ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการสอนเสริมพิเศษ        ประกอบด้วย 
               1.1    นำยสันติ  มุกดำสนิท                     ประธำนกรรมกำร 

          1.2    นำงสำวฉัตรกมล  ใจช่วย   กรรมกำร 
          1.3    นำยบุญส่ง  พุ่มบำน   กรรมกำร 
 1.4    นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้าที ่อ ำนวยกำรให้กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอนเสริมพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3, 6 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการสอนเสริมพิเศษ      ประกอบด้วย          
2.1  นำงจันทร์ฉำย   ศรีขวัญ                     ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสำวอภันตรี   ฉลอง                       รองประธำนกรรมกำร 
2.3  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว                     กรรมกำร 
2.4  นำงสำวสุธำรทิพย์   พู่โต๊ะยำ                     กรรมกำร 
2.5  นำยรัชพล  เที่ยงดี                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที ่ ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอนเสริมพิเศษระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3, 6  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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       3.  คณะกรรมการสอนเสริมพิเศษ            ประกอบด้วย 
กลุ่มสำระ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หมำยเหตุ 

ภำษำไทย 
 
 
 

นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 
นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน 
นำยอุเทน  บ ำรุงนำ 
นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 

นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ 
นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ 
นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 

- 

 

คณิตศำสตร์ นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ 
นำงนิตยำ  อภิญ 
นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ 
นำงสำวจีรนันท์  ชั้นชำต ิ
นำงสำวชนิดำ  รื่นรมย์ 
นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
นำงสำวนันทพร  บุญประถม 
นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 
นำงสำวรัตยำ  จันทคำม 
นำยณัฐพล  บุญสละ 
นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 
นำงสำวเมธินี  พัดทอง 

นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ 
นำงนิตยำ  อภิญ 
นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ 
นำงสำวจีรนันท์  ชั้นชำต ิ
นำงสำวชนิดำ  รื่นรมย์ 
นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
นำงสำวนันทพร  บุญประถม 
นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 
นำงสำวรัตยำ  จันทคำม 
นำยณัฐพล  บุญสละ 
นำยสุรเดช  สอนภักดิ์ 
นำงสำวเมธินี  พัดทอง 

 

วิทยำศำสตร์ นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย 
นำงสำยชล  ต่ำยนิล 
นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 
นำงสำวจุฑำภัทร ประกอบกิจ 
นำงสำวสุทิพย์ สุขสบำย 
นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 

- 
- 

นำยภำณุพงษ์  ลำภเกิน 
นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ 
นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ 
นำงสำวแสงรวี  บุญพิทักษ์ 
นำงสำวสุทิพย์ สุขสบำย 
นำงวิลำสินี  อุดแก้ว 
นำงสำววิลำวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 
นำยคมกริช  ซ้อนบุญ 

 

ภำษำอังกฤษ 
 

นำงมัทนำ  ครอบครอง 
นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์ 
นำงสำวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 
นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม 
นำยนิกร  คงอินทร์ 
นำงสำวรุ่งนภำ  ดอนเงิน 
นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย 
นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง 

นำงมัทนำ  ครอบครอง 
นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์ 
นำงสำวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 
นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม 
นำยนิกร  คงอินทร์ 
นำงสำวรุ่งนภำ  ดอนเงิน 
นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย 
นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง 

 

สังคมศึกษำฯ - 
- 
- 
- 

นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ 
นำยรัชพล  เที่ยงดี 
นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคณุ 
นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว 
นำงสำวบุษรำคัม บุญส่ง 
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  มีหน้าที ่  

                              ด ำเนินกำรสอนเสริมพิเศษ  4 วิชำหลัก คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และ
ภำษำอังกฤษ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  และด ำเนินกำรสอนเสริมพิเศษ 5 วิชำหลัก คือ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
ซ่ึงแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จะวัดในตัวชีว้ดัท่ีส ำคัญตำมแนวทำงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน  เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพ
นักเรียน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มีทักษะทีจ่ ำเป็น ในศตวรรษที่ 21 
 4. คณะกรรมกำรดูแลระเบียบวินัยนักเรียน  ประกอบด้วย 

    4.1 นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม  ประธำนกรรมกำร 
              4.2 นำงสำวลักษิกำ   คล้ำยคลึง กรรมกำร 
      4.3 นำงสำวพรนิภำ   อุทธำ  กรรมกำร 
     4.4 นำงสำวนิรชำ     ชมชื่น  กรรมกำร 
     4.5 นำงสำวพรกนก   จ ำเนียร  กรรมกำร 
     4.6 นำงสำวชนัญญำ  ช่ำงตกแต่ง กรรมกำร 
     4.7 นำงสำวพนิดำ     สำรพล  กรรมกำร 
     4.8 นำยณัฐพล         ดังสนั่น   กรรมกำร   
    มีหน้ำที ่
       1.  ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรเข้ำและออกนอกห้องเรียนเสริมพิเศษ 
       2.  ดูแลกำรจัดที่นั่งในห้องเรียนเสริมพิเศษโดยเว้นระยะห่ำง 
       3.  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เรียนด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย  ด้วยควำมวิริยะ เสียสละ  
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ให้บรรลุวัตถุประ สงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564       
 
                                                                         

 

                                                          (นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
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ตารางสอนเสริมพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาคเรียนที่ 2                                               ปีการศึกษา 2563 
ช่วงที่ 1   เวลา 14.30-15.20 น. 

วัน เดือน ปี กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

8 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
9 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
11 กุมภำพันธ์ 2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
15 กุมภำพันธ์ 2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
16 กุมภำพันธ์ 2564 คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 
18 กุมภำพันธ์ 2564 คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 
19 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
22 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
23 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
25 กุมภำพันธ์ 2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
1 มีนำคม 2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2 มีนำคม 2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
4 มีนำคม 2564 คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 
5 มีนำคม 2564 คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 

 
ช่วงที่ 2   เวลา 08.40-15.20 น. 

        หมายเหตุ   1. สถานที่สอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
                            -  วิชาภาษาไทย :  ชั้น 3  อาคาร 3  (อาคาร 424 ล/พิเศษ) 
                            -  วิชาคณิตศาสตร์ : ห้อง E- Learning 
                            -  วิชาวิทยาศาสตร์ : อาคารวิทยาศาสตร์ 
                            -  วิชาภาษาอังกฤษ : ห้อง 422  อาคาร 4 (อาคาร 216 ล/55) 

   2. นักเรียนเลขคี่ กลุ่ม1 = ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3        กลุ่ม2 = ม.3/4-ม.3/10 
   3. นักเรียนเลขคู่ กลุ่ม1 = ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/8 
                       กลุ่ม2 = ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/9, ม.3/10 

วัน เดือน ปี เวลำ 
08.40-12.00 น. 12.50-15.20 น. 

8 มีนำคม 2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
9 มีนำคม 2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
10 มีนำคม 2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
11 มีนำคม 2564 คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 
12 มีนำคม 2564 ชี้แจงการสอบ o-net/

ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ 
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ตารางสอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 2                                                    ปีการศึกษา 2563 
 

        
       หมายเหตุ     สถานที่สอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                            -  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 64 : ห้อง E-Learning 
                            -  วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 64 : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เวลำ 8.40 – 11.10 น. เวลำ 12.00 – 15.20 น. กลุ่มนักเรียน ม.6 
2  ก.พ. 64 เตรียมความพร้อม ภาษาไทย เลขคี่ 
3  ก.พ. 64 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เลขคู่ 
4  ก.พ. 64 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เลขคี่ 
5  ก.พ. 64 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ เลขคู่ 
8  ก.พ. 64 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เลขคี่ 
9  ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เลขคู่ 
10  ก.พ. 64 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เลขคี่ 
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