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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่   29/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย   
ติว GAT เชื่อมโยง และ O-NET ภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------- 

  ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์จัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมคะแนน  GAT เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชา
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคะแนน GAT เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 ในวันจันทร์ที ่15 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมคะแนน GAT 
เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ สั่งการอ านวยการทั่วไป ให้ค าปรึกษาและอ านวยการความสะดวก                 
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวินิจฉัยตัดสินในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายมนตรี  คงเจริญ                ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
 4. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  กรรมการ 
 6. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
 7. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์    กรรมการ 
 8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี  กรรมการ 
 9. นางดวงพร  มากล้ า  กรรมการ 
 10. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 11. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
 12. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ  
 13. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายธีรพงษ์     เข็มคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และติดตาม 
ประเมินผลผลการด าเนินให้เป็นไปตามความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

1. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์    ประธานกรรมการ 
2. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม   กรรมการ 
3. นางจรัสศรี    เขาเหิน    กรรมการ 
4. นางนภาพร    โพธิ์เงิน    กรรมการ 
5. นางเสาวนีย์    อรุณแจ้ง   กรรมการ 
6. นางเพลินจิตร   ช านาญผา   กรรมการ 
7. นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์   กรรมการ 
8. นางสายรุ้ง    อยู่คร    กรรมการ 
9. นางฐิติมา    แสงจันทร์   กรรมการ 
10.นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก   กรรมการ 
11. นางวาสนา   ทิพพาหา   กรรมการ 
12. นายวิทยา    อินอยู่    กรรมการ 
13. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   กรรมการและเลขานุการ  

3. กรรมการเจ้าหน้าที่ 
3.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักเรียน มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดท าบัญชีรายชื่อลงทะเบียน กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายธีรพงษ์    เข็มคง    ประธานกรรมการ 
 2. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   กรรมการ 
 3. นางฐิติมา    แสงจันทร์   กรรมการ 
 4. นางเพลินจิตร   ช านาญผา   กรรมการและเลขานุการ  
 5. นายภาณุมาศ  กระหนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. นายพงศกร   พงษ์แดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.2 ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที ่ประสานเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ติว (อาคารหอประชุม 

ศรีจุฬาลักษณ์) เพ่ือยกระดับคะแนน GAT เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการประกอบด้วย 
    1. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม   ประธานกรรมการ 

 2. นางนภาพร    โพธิ์เงิน    กรรมการ 
 3. นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์   กรรมการ 
 4. นางวาสนา    ทิพพาหา   กรรมการ 
 5. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก   กรรมการ 
 6. นายวิทยา    อินอยู่    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายภาณุมาศ  กระหนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายพงศกร   พงษ์แดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายจิรวัฒน์   มากอินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  3.3 ฝ่ายกรรมการกลาง มีหน้าที่ จัดท าตารางติวเพ่ือยกระดับคะแนน เพ่ือยกระดับคะแนน GAT 
เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดเตรียมเอกสารและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในติว และประสานฝ่ายอัดสาเนา เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการติวของนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 

 1. นายธีรพงษ์    เข็มคง    ประธานกรรมการ 
 2. นางเพลินจิตร   ช านาญผา   กรรมการ 
 3. นางเสาวนีย์    อรุณแจ้ง   กรรมการ 
 4. นางสายรุ้ง    อยู่คร    กรรมการ 
 5. นางฐิติมา    แสงจันทร์   กรรมการ 
 6. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   กรรมการและเลขานุการ  
 7. นายภาณุมาศ  กระหนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายพงศกร   พงษ์แดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายจิรวัฒน์   มากอินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.4 ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพประกอบกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมติวเพื่อยกระดับคะแนน 
GAT เชื่อมโยง และ O−NET ในรายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กรรมการประกอบด้วย 

 1. นายวิทยา    อินอยู่    ประธานกรรมการ 
 2. นางนภาพร    โพธิ์เงิน    กรรมการ 
 3. นางวาสนา    ทิพพาหา   กรรมการ 
 4. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก   กรรมการและเลขานุการ  
 5. นายภาณุมาศ  กระหนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.5 ฝ่ายจัดอาหารและน้ าดื่ม มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และน้ าดื่มให้กับครูและนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 

 1. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม   กรรมการ 
 2. นางนภาพร    โพธิ์เงิน    กรรมการ 
 3. นางจรัสศรี    เขาเหิน    กรรมการ 
 4. นางเสาวนีย์    อรุณแจ้ง   กรรมการ 
 5. นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์   กรรมการ 
 6. นางฐิติมา    แสงจันทร์   กรรมการและเลขานุการ  
 7. นางสายรุ้ง    อยู่คร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.6 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดท าบัญชีลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการให้กับครูผู้สอน บัญชีรายชื่อ 
นักเรียน ประสานฝ่ายการเงิน และจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน กรรมการประกอบด้วย 

 1. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม   ประธานกรรมการ 
 2. นางเพลินจิตร   ช านาญผา   กรรมการ 
 3. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก   กรรมการ 
 4. นางนุศรา    สิริพงศ์สถาพร   กรรมการและเลขานุการ  
 5. นางฐิติมา    แสงจันทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   3.7 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประเมินผลโครงการ โดยสังเกต ติดตาม ประเมินผล 
การจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดท ารูปเล่ม กรรมการประกอบด้วย 

1. นางเพลินจิตร   ช านาญผา   ประธานกรรมการ 
2. นางจรัสศรี    เขาเหิน    กรรมการ 
3. นางเสาวนีย์    อรุณแจ้ง   กรรมการ 
4. นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางวาสนา    ทิพพาหา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  ใหค้ณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและ                   
ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

   สั่ง  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายมนตรี   คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 

 
 

 


