
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๒๖ / ๒๕๕๘ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรเรียนเสริมพเิศษเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-net)                            
ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ ๖ 

----------------------------------------------------- 
เพื่อให้การเรียนเสริมพิเศษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net)  นักเรียนระดับ                         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญติัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 
๒๕๔๗(๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี  บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
นางนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ ์   รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขนัธ ์   กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชยั  กอ้งศกัด์ิศรี   กรรมการและเลขานุการ 
นางโสภา  พงศเ์ทพปูถมัภ ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 หน้ำที่  ก  ากบั ติดตาม ให้ค  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  นายสมชยั  กอ้งศกัด์ิศรี   ประธานกรรมการ 

นางโสภา  พงศเ์ทพปูถมัภ ์   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ ์    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล   กรรมการ 

นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการ 
นางสาวภทัรนุช  ค าดี    กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชยั    กรรมการ 
นางล าพอง  พลูเพ่ิม    กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลยกิ์ตติชยั   กรรมการ 
นางนวรัตน ์  นาคะเสนียก์ุล   กรรมการ 
นายณรงค ์  หนูนารี    กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด   กรรมการ 



๒ 
 

นางสาวลกัษณา  องักาบสี   กรรมการ 
นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชยั   กรรมการ 
นางพชัรี  ระมาตร์    กรรมการ 
นายสุวิท  ป่ินอมร    กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต    กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ    กรรมการ 
นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศค์  าจนัทร์   กรรมการ 
นางสาวอินทิรา  จัน่โต    กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ จนัทะราม   กรรมการ 
ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ กรรมการ 
นกัการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
นางธญัญา  สติภา    กรรมการเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 หน้ำที่ ๑. ก  ากับ ดูแลนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ในการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ตามตารางแนบ 

๒. ใหค้รูประจ าวิชาท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เขา้สงัเกตการสอนในรายวิชาท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

๓. ใหค้รูประจ าวิชาทุกคนเขา้ควบคุม ดูแลนกัเรียนในคาบท่ีตนรับผดิชอบ 
๔. เจา้หนา้ท่ีโสตฯ เตรียมโสตทศันูปกรณ์ใหพ้ร้อมใชบ้นัทึกภาพการจดักิจกรรม                                                                                              

นักเรียนกลุ่มที่ ๑ (ม.๖/๑,๖/๒,๖/๙)   ห้องโสตฯ 

วนั เดอืน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
วนัจนัทร์  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
วนัองัคาร  ๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
วนัพุธ     ๔  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ 

วนัพฤหสับดี  ๕  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
 
นักเรียนกลุ่มที่ ๒  (ม.๖/๓ – ๖/๘)  หอประชุม 

วนั เดอืน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
วนัจนัทร์  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
วนัองัคาร  ๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
วนัพุธ     ๔  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ สงัคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ 

วนัพฤหสับดี  ๕  กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 



๓ 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมนิผล 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล ประธานกรรมการ 
  นางสาววิไลลกัษณ์ กระลาม  กรรมการ 
  นางสาวพรสุดา  มินส าโรง กรรมการ 
  นางสาวจนัทิมา  สุระเกตุ  กรรมการ 
  นางธญัญา  สติภา  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววราลี            สินธุวา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. จดัท าเคร่ืองมือเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินผลการจดักิจกรรม 
            ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี  ตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก  าลงัความสามารถ เพ่ือให้
การด าเนินงานในทุก ๆ ดา้นบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สัง่  ณ  วนัท่ี  ๑๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(นางวรรณี      บุญประเสริฐ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


