
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธติ 

ที่ ๐๑๐ /  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนเสริมพิเศษเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
..................................................................... 

เพื่อให้การเรียนเสริมพิเศษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา                
ปีที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัย อ านาจตามมาตรฐาน ๒๗ (๑)                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองประธานกรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
 นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 

นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบสี   กรรมการ 



นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
นายสุวิทย์  ปิ่นอมร   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นางก าพล  จางจะ   กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 
นางสาวอินทิรา  จั่นโต   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  จันทะราม  กรรมการ 
ครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที่  ๑. ก ากับดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net) ตามตารางแนบ 
  ๒. ให้ครูประจ าวิชาที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสังเกตการณ์สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ให้ครูประจ าวิชาทุกคนเข้าควบคุม ดูแลนักเรียนในคาบที่ตนรับผิดชอบ 
  ๔. เจ้าหน้าที่โสตฯ เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  ประธานกรรมการ 
  นางสาววิไลลักษณ์  กละลาม   กรรมการ 
  นางสาวพรสดุา  มินส าโรง   กรรมการ 
  นายสุพฒัน์ชัย  พงษเ์กสา  กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววราล ี  สินธุวา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จดัท าเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การ

ด าเนินงานในทุกๆ ด้านบรรลุตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

ทั้งน้ี  ตัง้แต่วันที่  ๑๒  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                                  สัง่ ณ วันที่  ๑๒   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
    (  นางวรรณี   บญุประเสริฐ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       



ตำรำงติวโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
โครงกำรยกระดบั O-Net ส ำหรบัมัธยมศึกษำปีที่ 6 (กลุ่ม1-2) 
วันจันทร์ท่ี 25 มกรำคม 2559 ถึงวันศุกร์ท่ี 29 มกรำคม 2559 

 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี กลุ่มท่ี 
รอบเวลำ 

หมำยเหต ุ
08.30 – 12.30 13.30-15.30 

1 25 มกรำคม 2559 

กลุ่ม 1 วิทยำศำสตร ์
อ.ธนากร  จันทนากร 

วิทยำศำสตร ์
อ.ธนากร  จันทนากร 

เวลำ 12.30-13.30 น.
พักกลำงวัน 

กลุ่ม 2 คณิตศำสตร ์
อ.นันทกร เพ็งพาจาร 

คณิตศำสตร ์
อ.นันทกร เพ็งพาจาร 

 

2 

26 มกรำคม 2559 

กลุ่ม 1 อังกฤษ 
อ.ลภัสรดา ภิบาลวงษ์ 

อังกฤษ 
อ.ลภัสรดา ภิบาลวงษ์ 

 

กลุ่ม 2 วิทยำศำสตร ์
อ.ธนากร  จันทนากร 

วิทยำศำสตร ์
อ.ธนากร  จันทนากร 

 

3 

27 มกรำคม 2559 

กลุ่ม 1 ภำษำไทย 
อ.ชนิสา แซ่อึ้ง 

ภำษำไทย 
อ.ชนิสา แซ่อึ้ง 

 

กลุ่ม 2 อังกฤษ 
อ.เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์ 

อังกฤษ 
อ.เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์ 

 

4 28 มกรำคม 2559 กลุ่ม 1 สังคมศึกษำฯ 
อ.นนทวัชร์ รักอบุล 

สังคมศึกษำฯ 
อ.นนทวัชร์ รักอบุล 

 

กลุ่ม 2 ภำษำไทย 
อ.ชนิสา แซ่อึ้ง 

ภำษำไทย 
อ.ชนิสา แซ่อึ้ง 

 

5 29 มกรำคม 2559 กลุ่ม 1 คณิตศำสตร ์
อ.ศศิเกษม สัทธรรมสกลุ 

คณิตศำสตร ์
อ.ศศิเกษม สัทธรรมสกลุ 

 

กลุ่ม 2 สังคมศึกษำฯ 
อ.นนทวัชร์ รักอบุล 

สังคมศึกษำฯ 
อ.นนทวัชร์ รักอบุล 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงติว โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
โครงกำรยกระดบั O-Net ส ำหรบัมัธยมศึกษำปีที่ 6 (กลุ่ม1-2) 
วันจันทร์ท่ี 25 มกรำคม 2559 ถึง วันศุกร์ท่ี 29 มกรำคม 2559 

 
นักเรียน  กลุ่มท่ี 1  (ม.6/1, 6/2, 6/9 ) จ ำนวน 118 คน   ห้องโสตฯ 

ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี เวลำ 08.30 –15.30น. 
1 25 มกราคม 2559 วิทยาศาสตร ์
2 26 มกราคม 2559 อังกฤษ 
3 27 มกราคม 2559 ภาษาไทย 
4 28 มกราคม 2559 สังคมศึกษาฯ 
5 29 มกราคม 2559 คณิตศาสตร์ 

 
 
นักเรียน  กลุ่มท่ี 2  (ม.6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8)  จ ำนวน 263 คน   หอประชุม 

ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี เวลำ 08.30 –15.30น. 
1 25 มกราคม 2559 คณิตศาสตร์ 
2 26 มกราคม 2559 วิทยาศาสตร ์
3 27 มกราคม 2559 อังกฤษ 
4 28 มกราคม 2559 ภาษาไทย 
5 29 มกราคม 2559 สังคมศึกษาฯ 

 


