
                                                   
ค ำสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๐๓๓ /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนเสริมพิเศษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) 

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ๖ 
..................................................................... 

เพื่อให้การเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรฐาน ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นายสมพร  สังวาระ    ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี   รองประธานกรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม    กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำท่ี ก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    รองประธานกรรมการ 
 นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์   กรรมการ 

นางสาวศิริพร  โกมารกุล   กรรมการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี    กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา    กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม    กรรมการ 
นางสาวนลินพร  สมสมัย    กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ 



๒ 
 

นางณรงค์  หนูนารี    กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวนงพร  จู่พิชญ์    กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย   กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์    กรรมการ 
นายสุวิทย์  ปิ่นอมร    กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต    กรรมการ 
นางก าพล  จางจะ    กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์   กรรมการ 
นางสาวอินทิรา  จั่นโต    กรรมการ 
ครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  กรรมการ 
นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำท่ี ๑. ก ากับดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ตามตารางแนบ 
  ๒. ให้ครูประจ าวิชาที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสังเกตการณ์สอนในรายวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ให้ครูประจ าวิชาทุกคนเข้าควบคุม ดูแลนักเรียนในคาบที่ตนรับผิดชอบตามตารางสอน 
  ๔. เจ้าหน้าที่โสตฯ เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. คณะกรรมกำรฝำ่ยประเมนิผล 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล   ประธานกรรมการ 
  นางสาวพรวล ี  สุขสอาด    กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกลุ   กรรมการ 

นางสาววิไลพรรณ คงด ี    กรรมการ 
  นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา   กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา พรรษา    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววราล ี  สินธุวา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำท่ี ๑. จัดท าเครือ่งมอืเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินผลการจัดกจิกรรม 
  ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 



๓ 
 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การ
ด าเนินงานในทุกๆ ด้านบรรลุตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

                                  สั่ง ณ วันที่  ๑๙   เดือน มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

(นายสมพร   สังวาระ ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40

ม.6/1 ครูนฤมล ครูอัญชนา ครูนลินพร ครูศศิธร ครูศศิธร ครูประจักษ์

ม.6/2 ครูทินกร ครูทินกร ครูภัทรนันท์ ครูนลินพร ครูมลิวรรณ ครูอัญชนา

ม.6/3 ครูศศิธร ครูศศิธร ครูMarisol ครูวชริาภรณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูอุษา

ม.6/9 ครูนิพนธ์ ครูวลารี ครูจักรกฤษณ์ ครูอัญชนา ครูทินกร ครูวชริาภรณ์ ครูสุภาภรณ์ ครูจุฬาลักษณ์

ม.6/1 ครูวชริาภรณ์ ครูภัทรนันท์ ครูMarisol ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูอุษา ครูมลิวรรณ

ม.6/2 ครูจุฬาลักษณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูนลินพร ครูประจักษ์ ครูทินกร ครูทินกร

ม.6/3 ครูสุภาภรณ์ ครูนลินพร ครูพริาม ครูวลารี ครูวลารี ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์

ม.6/9 ครูศศิธร ครูศศิธร ครูทินกร ครูทินกร ครูมลิวรรณ ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูสุภาภรณ์

ม.6/1 ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูจุฬาลักษณ์ ครูวลารี ครูมลิวรรณ ครูนลินพร

ม.6/2 ครูวลารี ครูอัญชนา ครูสุภาภรณ์ ครูศศิธร ครูศศิธร ครูอุษา

ม.6/3 ครูลาวัลย์ ครูจุฬาลักษณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูนลินพร ครูมยุรี

ม.6/9 ครูศศิธร ครูศศิธร ครูนลินพร ครูlcreation ครูlcreation ครูสมุฏฏ์ิ

ม.6/1 ครูวลารี ครูวลารี ครูอัญชนา ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูสุภาภรณ์ ครูประจ าชัน้

ม.6/2 ครูศศิธร ครูศศิธร ครูมลิวรรณ ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูนฤมล ครูประจ าชัน้

ม.6/3 ครูวชริาภรณ์ ครูสุภาภรณ์ ครูภัทรนันท์ ครูศศิธร ครูศศิธร ครูลาวัลย์ ครูประจ าชัน้

ม.6/9 ครูทินกร ครูวชริาภรณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูวลารี ครูวลารี ครูMarisol ครูประจ าชัน้

ม.6/1 ครูศศิธร ครูศศิธร ครูสุภาภรณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูวชริาภรณ์ ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้

ม.6/2 ครูวลารี ครูวลารี ครูวชริาภรณ์ ครูMarisol ครูสุภาภรณ์ ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้

ม.6/3 ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูพริาม ครูประจักษ์ ครูวลารี ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้

ม.6/9 ครูนฤมล ครูอัญชนา ครูมลิวรรณ ครูนลินพร ครูอุษา ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้

ห้อง

จันทร์

อังคาร

พธุ

ศุกร์

พฤหสับดี

วัน/คาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน กลุ่มท่ี 1   ห้อง 3 D  



๕ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40
ม.6/4 ครูจุฑารัตน์ ครูจุฑารัตน์ ครูจุฬาลักษณ์ ครูจิรา ครูอัญชนา ครูสุภาภรณ์
ม.6/5 ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูอุษา ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูวิไลพรรณ
ม.6/6 ญ-ฝ ญ-ฝ ครูวิไลพรรณ ครูอุษา ครูลาวัลย์ ครูสาธิต ครูสาธิต
ม.6/7 ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูสุภาภรณ์ ครูภัทรนันท์ ครูภัทรนันท์ ครูมยุรี
ม.6/8 ครูกิ่งกมล ครูสุภาภรณ์ ครูกมลรัตน์ ครูกมลรัตน์ ครูพริาม ครูจุฬาลักษณ์
ม.6/4 ครูประจักษ์ ครูวิไลพรรณ ครูกิ่งกมล ครูอัญชนา ครูอุษา ครูจักรกฤษณ์
ม.6/5 ครูMarisol ครูสุภาภรณ์ ครูจักรกฤษณ์ ครูอัญชนา ครูมยุรี
ม.6/6 ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ญ-ฝ ครูMarisol ครูจุฬาลักษณ์ ครูสุภาภรณ์
ม.6/7 ครูจักรกฤษณ์ ครูจักรกฤษณ์ ครูจุฬาลักษณ์ ครูลาวัลย์ ครูนลินพร ครูศศิธร
ม.6/8 ครูLiang ครูLiang ครูจิรา ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูพริาม
ม.6/4 ครูทินกร ครูทินกร ครูจิรา ครูกิ่งกมล ครูอุษา ครูจักรกฤษณ์
ม.6/5 ครูสาธิต ครูสาธิต ครูฌัชชา ครูฌัชชา ครูประจักษ์ ครูกิ่งกมล
ม.6/6 ครูฌัชชา ครูฌัชชา ครูนิพนธ์ ญ-ฝ ครูนฤมล ครูอัญชนา
ม.6/7 ครูนลินพร ครูวิไลพรรณ ครูพริาม ครูสุภาภรณ์ ครูลาวัลย์ ครูทิพวรรณ
ม.6/8 ครูสุภาภรณ์ ครูกิ่งกมล ครูวิไลพรรณ ครูจักรกฤษณ์ ครูจิรา ครูฌัชชา
ม.6/4 ครูสมุฏฏ์ิ ครูสมุฏฏ์ิ ครูMarisol ครูมยุรี ครูมยุรี ครูภัทรนันท์ ครูประจ าชัน้
ม.6/5 ครูวิลัยภรณ์ ครูวิลัยภรณ์ ครูจักรกฤษณ์ ครูอัญชนา ครูสุภาภรณ์ ครูนลินพร ครูประจ าชัน้
ม.6/6 ครูสุภาภรณ์ ครูอุษา ญ-ฝ ครูจิรา ครูจักรกฤษณ์ ครูอัญชนา ครูประจ าชัน้
ม.6/7 ครูสมพร ครูสมพร ครูศศิธร ครูนงพร ครูนงพร ครูนิพนธ์ ครูประจ าชัน้
ม.6/8 ครูอุษา ครูนิพนธ์ ครูLiang ครูLiang ครูจักรกฤษณ์ ครูประจ าชัน้
ม.6/4 ครูสุภาภรณ์ ครูทินกร ครูทินกร ครูนฤมล ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้
ม.6/5 ครูอุษา ครูกิ่งกมล ครูนลินพร ครูจุฬาลักษณ์ ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้
ม.6/6 ญ-ฝ ครูสมพร ครูสมพร ครูจิรา ครูลาวัลย์ ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้
ม.6/7 ครูMarisol ครูทิพวรรณ ครูพริาม ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้
ม.6/8 ครูฌัชชา ครูนฤมล ครูอุษา ครูLiang ครูประจ าชัน้ ครูประจ าชัน้

วัน/คาบ หอ้ง

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน กลุ่มท่ี 2   หอประชุม 



ตำรำงติว“O-Net”โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (กลุ่ม1-2) 

วันที่ 6 - 10 กุมภำพันธ์ 2560 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี กลุ่มท่ี 
รอบเวลำ 

หมำยเหต ุ
08.30 - 11..30 12.30 -15.30 

1 
จ. 6 กุมภำพันธ์ 2560 

 

กลุ่ม 1 อังกฤษ 
อ.บิว (เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์) 

อังกฤษ 
อ.บิว (เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์) 

เวลำ  
11.30  -
12..30 น. 
พักกลำงวัน 

กลุ่ม 2 คณิตศำสตร ์
อ.มิ้ง (นันทกร  เพง็พาจร) 

คณิตศำสตร ์
อ.มิ้ง (นันทกร  เพง็พาจร) 

 

2 อ. 7 กุมภำพันธ์ 2560 

กลุ่ม 1 สังคมศึกษำฯ 
อ.เมฆ (วันชนะ  หมั่นงาน) 

สังคมศึกษำฯ 
อ.เมฆ (วันชนะ  หมั่นงาน) 

 

กลุ่ม 2 ภำษำไทย 
อ.วิน (ชนะภัย  สุนทรสุข) 

ภำษำไทย 
อ.วิน (ชนะภัย  สุนทรสุข) 

 

3 
พ. 8 กุมภำพันธ์ 2560 

 

กลุ่ม 1 ภำษำไทย 
อ.วิน (ชนะภัย  สุนทรสุข) 

ภำษำไทย 
อ.วิน (ชนะภัย  สุนทรสุข) 

 

กลุ่ม 2 สังคมศึกษำฯ 
อ.เมฆ (วันชนะ  หมั่นงาน) 

สังคมศึกษำฯ 
อ.เมฆ (วันชนะ  หมั่นงาน) 

 

4 พฤ. 9 กุมภำพันธ์ 2560 

กลุ่ม 1 คณิตศำสตร ์
อ.เติ้ล (ศศิเกษม  สัทธรรมกลุ) 

คณิตศำสตร ์
อ.เติ้ล (ศศิเกษม  สัทธรรมกลุ) 

 

กลุ่ม 2 วิทยำศำสตร ์
อ.เปก๊ (ธนากร  จันทรากร 

วิทยำศำสตร ์
อ.เปก๊ (ธนากร  จันทรากร 

 

5 ศ. 10 กุมภำพันธ์ 2560 

กลุ่ม 1 วิทยำศำสตร ์
อ.เปก๊ (ธนากร  จันทรากร) 

วิทยำศำสตร ์
อ.เปก๊ (ธนากร  จันทรากร) 

 

กลุ่ม 2 อังกฤษ 
อ.บิว (เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์) 

อังกฤษ 
อ.บิว (เอกวิทย์ ลีลาสุขสันต์) 

 

 
 
 



๗ 
 

 
ตำรำงติว“O-Net”โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (กลุ่ม1-2) 
วันที่ 6 - 10 กุมภำพันธ์ 2560 

  
นักเรียนกลุ่มท่ี 1    (ม.6/1, 6/2,6/3, 6/9 ) จ ำนวน 148 คน   ห้อง 3D ( อำคำร 7 ) 

ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี เวลำ 08.30 –15.30น. 
1 จันทร์       6  กุมภาพันธ์ 2560 อังกฤษ 
2 อังคาร      7  กุมภาพันธ์ 2560 สังคมศึกษาฯ 
3 พุธ          8   กุมภาพันธ์ 2560 ภาษาไทย 
4 พฤหัสบดี  9   กุมภาพันธ์ 2560 คณิตศาสตร์ 
5 ศุกร์        10  กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาศาสตร ์

 
 
นักเรียนกลุ่มท่ี 2  (ม,6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8) จ ำนวน 200 คน   หอประชุม 

ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี เวลำ 08.30 –15.30น. 
1 จันทร์       6  กุมภาพันธ์ 2560 คณิตศาสตร์ 
2 อังคาร      7  กุมภาพันธ์ 2560 ภาษาไทย 
3 พุธ          8   กุมภาพันธ์ 2560 สังคมศึกษาฯ 
4 พฤหัสบดี  9   กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาศาสตร ์
5 ศุกร์        10  กุมภาพันธ์ 2560 อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


