
 
ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที ่339/๒๕62 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรติว O-NET  ภำคเรียนที่ ๒/๒๕62 

   
    

เนื่องด้วยผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   
ในปีกำรศึกษำ ๒๕62  มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ   เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลกำรสอบ 
O-NET  ปีกำรศึกษำ  ๒๕62 ให้สูงขึ้น  งำนวิชำกำรจึงด ำเนินกำรจัดติว O-NET  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ในภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕62   

อำศัยอ ำนำจตำมมำตร 39 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546                 
มำตรำ 27   แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2551   จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูเป็นคณะกรรมกำรติว O-NET ภำคเรียนที่                      
๒/๒๕62 ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้  
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำ  แก่ข้ำรำชกำรครูในกำรจัดติว  
O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นำยอมร  อ่อนสี  ผู้อ ำนวยกำร           ประธำนกรรมกำร 

๑.2 นำยสุนทร  มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.3 นำยศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
 1.4 นำงประนอม  วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยก้องเกียรติ   กล่อมแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
 ๑.6 นำงวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
 1.7 นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
               ๑.๘ นำงพัชรำภรณ์  วรบุตร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 ๒. คณะกรรรมกำรด ำเนินกำรจัดติว  มีหน้ำที่ติว O-NET นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓                  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ในรำยวิชำที่รับผิดชอบตำมตำรำงกำรติว  ดังนี้ 
               ๒.๑ คณะกรรมกำรติวรำยวิชำภำษำไทย  ประกอบด้วย 
                     ๒.๑.๑ นำงสำวพรพิมล เลิศปรีชำกมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๑.๒ นำงกรเกล้ำ มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๒.๑.๓ นำงทิพย์วรรณ คงเนตร  ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
  ๒.๑.๔ นำงพัชรำภรณ์     วรบุตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  2.1.5 นำงอุษำ  คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

๒.๑.6 นำงสำวเกษฎำ    โยธิน  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 
 



      ๒.๒ คณะกรรมกำรติวรำยวิชำคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑ นำงสำวพัชร ี เกิดดี  ครูช ำนำญกำร         ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒.2 นำงสำวกุลประภัสสร ์ วงศ์ใหญ่ ครูช ำนำญกำร           กรรมกำร 
  ๒.๒.3 นำยวัลลภ มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 

๒.๒.4 นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  ๒.๒.5 นำงอรอุมำ  บุญโปร่ง  ครู    กรรมกำร 
  2.2.6 นำงสำวธรำภรณ์  ศิร ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  2.2.7 นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

2.2.8 นำงสำวเบญจรัตน ์บุญลือ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
  ๒.๒.9 นำงสำววรรณิษำ   สีโถ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
  ๒.๒.10 นำยพุฒิพงษ์ อ่อนเขียว นิสิตฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 

 

       ๒.๓ คณะกรรมกำรติวรำยวิชำวิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑ นำงวีณำ  ชิณวงค์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำนกรรมกำร 
           ๒.๓.๒ นำงวรนชุ  ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
  ๒.๓.๓ นำงประนอม   วิชัยดิษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

๒.๒.๔ นำงมัณฑนำ ศรีค ำภำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
  ๒.๓.๕ นำยอมรพันธุ์ ช่ำงน้อย  ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
  ๒.๓.๖ นำงสอยดำว  สุทธิ  ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
                     ๒.๓.๗ นำงสำวดวงเดือน ทองจีน  ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
  ๒.๓.๘ นำยศักดิ์ชัย ศิริวรรณ  ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
   ๒.๓.๙ นำงสำวรัตติกำล  ตันมิ่ง  ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
  2.3.10 นำยชุติพนธ์ ไชยเวช  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 
 

       ๒.๔ คณะกรรมกำรติวรำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
   ๒.๔.๑ นำงชมนำด โฆษิตคณิน ครู          ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๔.๒ นำยก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   ๒.๔.๓ นำงกำญจนำ   จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

2.4.4 นำงพจมำน สุปิ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
2.4.5 นำงธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
2.4.6 นำงสำวสุกัญญำ  แดงเรือง          ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

                      ๒.๔.7 นำยสุขสรรค์ ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
 
   

      ๒.๙ คณะกรรมกำรติวรำยวิชำภำษำอังกฤษ  ประกอบด้วย 
   ๒.๙.๑  นำงลักษณำ เหล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร         ประธำนกรรมกำร 
            ๒.๙.๒  นำยเอกชัย สุริเย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

2.9.3 นำงเรืองไรสิริ กลัดปรี  ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 



  ๒.๙.4 นำยอำทิตย์        ตันติวงศ ์ ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
  ๒.๙.5  นำงเสำวนีย์     ปรีชำนนท์ ครู           กรรมกำร 
  ๒.๙.6  นำยปวีร์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง  ครู    กรรมกำร 
 
 

        ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเคร่งครัดและบังเกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  13 ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

                                                             (นำยอมร  อ่อนสี) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางติว O-NET ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

           ชั้น 
 วัน ม.๓.๑ ม.๓.๒ ม.๓.๓ 

 

ม3.4 
 

ม. 3.5 

16 ธ.ค.62 ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูวรรณิษำ) 

วิทย์ 
(ครูประนอม) 

อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

17 ธ.ค.62 คณิต 
(ครูวัลลภ) 

วิทย์ 
(ครูมัณฑนำ) 

อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

คณิต 
(ครูธัญญำลักษณ์) 

18 ธ.ค.62 วิทย์ 
(ครูดวงเดือน) 

อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูอุษำ) 

คณิต 
(ครูเบญจรัตน์) 

วิทย์ 
(ครูรัตติกำล) 

19 ธ.ค.62 อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูพัชรี) 

วิทย์ 
(ครปูระนอม) 

อังกฤษ 
(ครูลักษณำ) 

20 ธ.ค.62 ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูวรรณิษำ) 

วิทย์ 
(ครูมัณฑนำ) 

อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

23 ธ.ค.62 คณิต 
(ครูวัลลภ) 

วิทย์ 
(ครูดวงเดือน) 

อังกฤษ 
(ครูปวีร์ปรัชญ์) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

คณิต 
(ครูธัญญำลักษณ์) 

24 ธ.ค.62 วิทย์ 
(ครูรัตติกำล) 

อังกฤษ 
(ครูปวีร์ปรัชญ์) 

ไทย 
(ครูอุษำ) 

คณิต 
(ครูเบญจรัตน์) 

วิทย์ 
(ครูประนอม) 

25 ธ.ค.62 อังกฤษ 
(ครูลักษณำ) 

ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูพัชรี) 

วิทย์ 
(ครูมัณฑนำ) 

อังกฤษ 
(ครูปวีร์ปรัชญ์) 

26 ธ.ค.62 ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูวรรณิษำ) 

วิทย์ 
(ครูดวงเดือน) 

อังกฤษ 
(ครูปวีร์ปรัชญ์) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

27 ธ.ค.62 คณิต 
(ครูวัลลภ) 

วิทย์ 
(ครูรัตติกำล) 

อังกฤษ 
(ครูปวีร์ปรัชญ์) 

ไทย 
(ครูทิพย์วรรณ) 

คณิต 
(ครูธัญญำลักษณ์) 

2 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูประนอม) 

อังกฤษ 
(ครูลักษณำ) 

ไทย 
(ครูอุษำ) 

คณิต 
(ครูเบญจรัตน์) 

วิทย์ 
(ครูมัณฑนำ) 

3 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูพัชรี) 

วิทย์ 
(ครูดวงเดือน) 

อังกฤษ 
(ครูลักษณำ) 

6 – 7 มกราคม 2562 
สอบ Pre – Onet  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
8 ม.ค.63 วิทย์ 

(ครูรัตติกำล) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
ไทย 

(ครูอุษำ) 
คณิต 

(ครูเบญจรัตน์) 
วิทย์ 

(ครูประนอม) 
9 ม.ค.63 อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูพัชรี) 
วิทย์ 

(ครูมัณฑนำ) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
10 ม.ค.63 ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูวรรณิษำ) 
วิทย์ 

(ครูดวงเดือน) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
13 ม.ค.63 คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย คณิต 



(ครูวัลลภ) (ครูรตัติกำล) (ครูเอกชัย) (ครูทิพย์วรรณ) (ครูธัญญำลักษณ์) 
           ชั้น 

 วัน ม.๓.๑ ม.๓.๒ ม.๓.๓ 
 

ม3.4 
 

ม. 3.5 

14 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูประนอม) 

อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูอุษำ) 

คณิต 
(ครูเบญจรัตน์) 

วิทย์ 
(ครูมัณฑนำ) 

15 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเอกชัย) 

ไทย 
(ครูเกษฎำ) 

คณิต 
(ครูพัชรี) 

วิทย์ 
(ครูดวงเดือน) 

อังกฤษ 
(ครูลักษณำ) 

 
16 ม.ค.63  หยุดวันครู 

 
17 ม.ค.63 คณิต 

(ครูวัลลภ) 
วิทย์ 

(ครูประนอม) 
อังกฤษ 

(ครูเอกชัย) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
คณิต 

(ครูธัญญำลักษณ์) 
20 ม.ค.63 วิทย์ 

(ครูมัณฑนำ) 
อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูอุษำ) 
คณิต 

(ครูเบญจรัตน์) 
วิทย์ 

(ครูดวงเดือน) 
21 ม.ค.63 อังกฤษ 

(ครูเอกชัย) 
ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูพัชรี) 
วิทย์ 

(ครูรัตติกำล) 
อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
22 ม.ค.63 ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูวรรณิษำ) 
วิทย์ 

(ครูประนอม) 
อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
23 ม.ค.63 คณิต 

(ครูวัลลภ) 
วิทย์ 

(ครูมัณฑนำ) 
อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
คณิต 

(ครูธัญญำลักษณ์) 
24 ม.ค.63 วิทย์ 

(ครูดวงเดือน) 
อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูอุษำ) 
คณิต 

(ครูเบญจรัตน์) 
วิทย์ 

(ครูรัตติกำล) 
27 ม.ค.63 อังกฤษ 

(ครูปวีร์ปรัชญ์) 
ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูพัชรี) 
วิทย์ 

(ครูประนอม) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
28 ม.ค.63 ไทย 

(ครูเกษฎำ) 
คณิต 

(ครูวรรณิษำ) 
วิทย์ 

(ครูมัณฑนำ) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
29 ม.ค.63 คณิต 

(ครูวัลลภ) 
วิทย์ 

(ครูดวงเดือน) 
อังกฤษ 

(ครูลักษณำ) 
ไทย 

(ครูทิพย์วรรณ) 
คณิต 

(ครูธัญญำลักษณ์) 
 

หมายเหตุ  –  ม.๓  สอบ O-NET วันที่ 1 – 2 กุมภำพันธ์ ๒๕63 
              -  ช่วงเวลำกำรติว ทุกเช้าวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.45 – 08.15 น. 
              -  สถำนที่ติว ห้องเรียนของนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางติว O-NET ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

           ชั้น 
 วัน ม.6.๑ ม.6.๒ ม.6.๓ 

 

ม.6.4 
 

ม.๖.๕ 
 

 

ม.๖.๖ 

16 ธ.ค.62 วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

17 ธ.ค.62 อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูกำญจนำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

18 ธ.ค.62 สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

19 ธ.ค.62 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

20 ธ.ค.62 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

23 ธ.ค.62 วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

24 ธ.ค.62 อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
  (ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธุ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

25 ธ.ค.62 สังคม 
(ครูสุกัญญำ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

        สังคม 
(ครูธนภัทร) 

26 ธ.ค.62 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูกำญจนำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

27 ธ.ค.62 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

2 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูอมรพันธุ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

3 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

6 ม.ค.63 สังคม 
(ครูสุกัญญำ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

7 ม.ค.63 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

8 ม.ค.63 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธุ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

9 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

10 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูสุกัญญำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

13 ม.ค.63 สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

14 ม.ค.63 ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ไทย 



(ครูพรพิมล) (ครูพุฒิพงษ์) (ครูอมรพันธุ์) (ครูเรืองไรสริิ) (ครูก้องเกียรติ) (ครูกรเกล้ำ) 
           ชั้น 
 วัน ม.6.๑ ม.6.๒ ม.6.๓ 

 

ม.6.4 
 

ม.๖.๕ 
 

 

ม.๖.๖ 

15 ม.ค.63 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

16 ม.ค.63  
หยุดวันคร ู

17 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

20 ม.ค.63 สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

21 ม.ค.63 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

22 ม.ค.63 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูสุกัญญำ) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

23 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธ์ุ) 

24 ม.ค.63  อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

27 ม.ค.63 สังคม 
(ครูชมนำด) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
ครูสอยดำว 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

28 ม.ค.63 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูสุกัญญำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

29 ม.ค.63 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

30 ม.ค.63 วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

อังกฤษ 
(ครูอำทิตย์) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูชุติพนธ)์ 

31 ม.ค.63 อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูกำญจนำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

3 ก.พ. 63 สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

4 ก.พ. 63 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

5 ก.พ. 63 คณิต 
(ครูธรำภรณ์) 

วิทย์ 
(ครูสอยดำว) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูสุขสรรค์) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูกุลประภสัสร์) 

6 ก.พ. 63 วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

7 ก.พ. 63 อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูกำญจนำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

11 ก.พ. 63 สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

12 ก.พ. 63 ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูพุฒิพงษ์) 

วิทย์ 
(ครูวีณำ) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

13 ก.พ. 63 คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ไทย คณิต 



(ครูธรำภรณ์) (ครูสอยดำว) (ครูเสำวนยี์) (ครูสุขสรรค์) (ครูพรพิมล) (ครูกุลประภสัสร์) 
           ชั้น 
 วัน ม.6.๑ ม.6.๒ ม.6.๓ 

 

ม.6.4 
 

ม.๖.๕ 
 

 

ม.๖.๖ 

17 ก.พ. 63 วิทย์ 
(ครูชุติพนธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเรืองไรสริิ) 

สังคม 
(ครูก้องเกียรติ) 

ไทย 
(ครูพัชรำภรณ์) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูศักดิ์ชัย) 

18 ก.พ. 63 อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูกำญจนำ) 

ไทย 
(ครูกรเกล้ำ) 

คณิต 
(ครูอรอุมำ) 

วิทย์ 
(ครูวรนุช) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

19 ก.พ. 63 สังคม 
(ครูธนภัทร) 

ไทย 
(ครูพรพิมล) 

คณิต 
(ครูอนุสรำ) 

วิทย์ 
(ครูอมรพันธ์) 

อังกฤษ 
(ครูเสำวนยี์) 

สังคม 
(ครูพจมำน) 

 
หมายเหตุ –  ม.๖  สอบ O-NET วันที่  29 กุมภำพันธ์ – 1  มีนำคม 2563 
             -  ช่วงเวลำกำรติว ทุกเช้ำวันจันทร์ – ศุกร์  เวลำ 07.45 – 08.15 น. 
             -  สถำนที่ติว ห้องเรียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


