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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   33/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการควบคุมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ติวเข้มเพื่อศึกษาต่อ 

วิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางวิชาชีพ(PAT) และ ๙ วิชาสามัญ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

             ด้วยงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม กิจกรรมการติวเข้มเพ่ือศึกษาต่อวิชาวัดความ
ถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) และ ๙ วิชาสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม และเพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการควบคุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ติวเข้มเพ่ือศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 
             ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  เป็นที่ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ และวินิจฉัยสั่งการให้งานส าเร็จไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายมนตรี คงเจริญ                ประธานกรรมการ 
    2. นางอฑิภา วรากรเจริญ  กรรมการ 
    3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
    ๔. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย  กรรมการ 
    5. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการ 
    ๖. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์  กรรมการ 
    ๗. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ  
    ๘. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์     กรรมการ 
    9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
    10. นางดวงพร  มากล้ า  กรรมการ 
    11. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
    12. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
    13. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 

  ๑๔. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑5. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  ด าเนินการด้านต่างๆให้ประสบผลส าเร็จ กรรมการ
ประกอบด้วย 
       ๑. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

๒. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  ๓. นายธีรพงษ์    เข็มคง    กรรมการ 
    ๔. นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ  
   ๕. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์    กรรมการ 
  ๖. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
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  ๗. นางอารีย์    สาเกกูล    กรรมการ  
  ๘. นางวิไล    นิลทวี     กรรมการ 
  ๙. นางชนกานต์    กฤติธัญกช    กรรมการ 

๑๐. นางวร ี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  ๑๑. นางค ามี   ชัยรักษา    กรรมการ  
  ๑๒. นางภรณี    กังวาล     กรรมการ 
  ๑๓. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์    กรรมการ 

๑๔. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์    กรรมการ  
  ๑๕. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ     กรรมการ 
  ๑๖. นางเพลินจิตร ช านาญผา  กรรมการ 

๑๗. นายธีรพงษ์  เข็มคง     กรรมการ  
  ๑๘. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล     กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน ์   กรรมการ 

๒๐. นายจักพันธ์  ชีววัฒนา    กรรมการ 
๒๑. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์    กรรมการ 

      ๒๒. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ         
๒๓. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

 ๓.  คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
              ๓.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักเรียน  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
ให้นักเรียนเขียนลายมือชื่อสมัครในบัญชีรายชื่อนักเรียน  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนและจัดท าบัญชี
รายชื่อและแยกกลุ่มนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นางค ามี    ชัยรักษา    ประธานกรรมการ      
        ๒. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ  
        ๓. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
        ๔. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
        ๕. นายจักพันธ์  ชีววัฒนา    กรรมการ 
        ๖. นายธีรพงษ์    เข็มคง    กรรมการ 

 ๗. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล     กรรมการ 
 ๘. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๒ ฝ่ายการปฏิบัติการสอนและติวเข้มนักเรียน มีหน้าที่ สอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายจักกฤษณ์  สุขรอด    กรรมการ 

 ๓. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์    กรรมการ  
   ๔. วิทยากรพิเศษ จ านวน ๔ ท่าน   กรรมการ      
   ๕. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๓ ฝ่ายการปฏิบัติการควบคุมนักเรียน/สรุปและประเมินผลการสอน มีหน้าที่ ควบคุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นายราชันย ์   ปิยะสิริเชาวน์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 

   ๓. นายธีรพงษ์   เข็มคง     กรรมการ 
     ๔. นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ  
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   ๕. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์    กรรมการ 
   ๖. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
   ๗. นางอารีย์   สาเกกูล    กรรมการ  
   ๘. นางวิไล   นิลทวี      กรรมการ 
   ๙. นางชนกานต์   กฤติธัญกช    กรรมการ 

 ๑๐. นางวร ี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
   ๑๑. นางค ามี   ชัยรักษา    กรรมการ  
   ๑๒. นางภรณี   กังวาล     กรรมการ 
   ๑๓. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์    กรรมการ 

 ๑๔. นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์    กรรมการ  
   ๑๕. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ     กรรมการ 
   ๑๖. นางเพลินจิตร ช านาญผา  กรรมการ 

 ๑๗. นายธีรพงษ์  เข็มคง     กรรมการ  
   ๑๘. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล     กรรมการ 
   ๑๙. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์    กรรมการ 

 ๒๐. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา    กรรมการ 
 ๒๑. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์    กรรมการ 

       ๒๒. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการและเลขานุการ         
                   ๓.๔ ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที่ จัดสถานที่ในการสอนเสริมให้กับนักเรียน และดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยในห้องสอนเสริม ห้องพักส าหรับวิทยากร กรรมการประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        ๑. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายเสกสรร    เทียนทอง      กรรมการ   
        ๓. นายสมชาย    ดวงเนตร    กรรมการ 
   ๔. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธ์  กรรมการ 
   ๕. นายเฉลิมพล   อินทรสอาด   กรรมการ 

 ๖. นายวิษณุ   อ้นบางเขน    กรรมการ   
 ๗. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา      กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               ๓.๕ ฝ่ายติดต่อประสานงาน  มีหน้าที ่จัดท าใบขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือแจ้งกิจกรรมให้
ผู้ปกครองทราบรายละเอียดกิจกรรม จัดท าตาราง ให้กับนักเรียน และครู จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการศึกษา และประสานฝ่ายอัดส าเนา เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการศึกษา ให้พร้อมที่จะน าไปใช้      
ในการจัดกิจกรรม  กรรมการประกอบด้วย                 

 ๑. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
      ๒. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง    กรรมการ 
      ๓. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

 ๔. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖ ฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ยารักษาโรค และประสานฝ่ายพยาบาล
โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นางอารีย์  สาเกกูล   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางวิไล   นิลทวี     กรรมการ        

 ๓. นางวิมลมาศ    เตียไพบูลย์    กรรมการ        
 ๔. นางค ามี   ชัยรักษา   กรรมการ 
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 ๕. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ       
 ๖. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์    กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๓.๗ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการให้กับครู                  
และบัญชีรายชื่อนักเรียน ประสานฝ่ายการเงินจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นางชนกานต์   กฤติธัญกช    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
 ๓. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 

       ๔. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
 ๕. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์    กรรมการ  
 ๖. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 

                     ๓.๘ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ าดื่มให้กับครู
และวิทยากร  กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นางเพลินจิตร  ช านาญผา    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสุชาดา   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
       ๓. นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์    กรรมการ 

 ๔. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์    กรรมการ  
 ๕. นางวร ี  ยงค์เจาะ    กรรมการ  
 ๖. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์    กรรมการ  
 ๗. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ  
 ๘. นางภรณี  กังวาล     กรรมการ  
 ๙. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา    กรรมการ  
 ๑๐. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายลิขิต   สอนเทียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๙ ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ สรุปและรายงานผลกิจกรรมตามโครงการ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นางอารีย์    สาเกกูล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
 ๓. นายฐิตินันท์    เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๔. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

 สั่ง  ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

 
 (นายมนตรี   คงเจริญ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

 
 

 



๕ 
 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมติวเข้ม 
วิชาความถนัดทั่วไป(GAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) และ 9 วิชาสามัญ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

----------------------------- 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 – 16.30 น.  วิชาชีววิทยาพื้นฐานแพทย์ 
เวลา กิจกรรม วิทยากร 

09.00-12.00 น. ติวข้อสอบวิชาชีวะวิทยาพ้ืนฐานแพทย์(PAT2)  นายชานน   
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00-16.00 น. ติวข้อสอบวิชาชีวะวิทยาพ้ืนฐานแพทย์(PAT2)  นายชานน 

 
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 – 16.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
09.00-12.00 น. ติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ นายเกียรตินันท์ วีระวัฒนะกูล 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00-16.00 น. ติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ นายเกียรตินันท์ วีระวัฒนะกูล 

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 – 16.30 น.  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
09.00-12.00 น. ติวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์(PAT1)  นายสิทธิพงศ์  บุญคง 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00-16.00 น. ติวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์(PAT1)  นายสิทธิพงศ์  บุญคง 

 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 – 16.30 น.  วิชาฟิสิกส์พื้นฐานวิศวกรรม 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
09.00-12.00 น. ติวข้อสอบวิชาวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐานวิศวกรรม นายเสริมลาภ  พรหมหมวก 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00-16.00 น. ติวข้อสอบวิชาวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐานวิศวกรรม นายเสริมลาภ  พรหมหมวก 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


