คำสั่งโรงเรียนแม่ทำวิทยำคม
ที่ 248 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอนเสริม (ติว O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมที่ทำง สำนักงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้น ฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ซึ่งเป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถและกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
หลัก ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ภำษำไทย และสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
ในกำรนี้ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ได้จัดกำรดำเนินกำรสอนติว (O - NET) ขึ้น ใน 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้หลัก ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ภำษำไทย และสังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒ นธรรม เพื่ อเตรีย มควำมพร้อ มในกำรพั ฒ นำนัก เรีย น และยกผลสัม ฤทธิ์ ก ำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ปี กำรศึ กษำ 2562 ครั้งนี้ เพื่ อให้ กำรดำเนิน กำรต่ำงๆ สำเร็จ เรียบร้อ ยไปด้ วยดี จึง ก ำหนดงำนต่ ำงๆ
และแต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ ำ ที่ ให้ ค ำปรึ กษำ และประสำนงำนให้ ด ำเนิ น ไปด้ วยควำม
เรียบร้อยเหมำะสม ประกอบด้วย
1. นำยสนั่น
สิงห์ไผ่
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสุจิลำ
คติศิริกุญชร
กรรมกำร
3. นำงวสุคนฐ์
เป็นพนัสสัก
กรรมกำร
4. นำงภูสิตำ
จินดำหลวง
กรรมกำร
5. นำยอุกฤษฏ์
จินดำหลวง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมดาเนินการสอนติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีหน้ำที่วำงแผน เตรียมควำมพร้อม จัดกำรสอนติว O-NET นักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมตำรำง
ที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรกำหนด ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะทาการสอนติว O-NET ในวัน อังคาร
คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20 น. – 16.00 น.)และวันศุกร์คาบที่ 7 – 8 (เวลา 13.30 น. – 15.10 น.) แบ่งเป็น
วิชาละ 2 คาบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะทาการสอนติว O-NET วันอังคารและวันพฤหัสบดี คาบ
ที่ 8 – 9 (เวลา 14.20 น. – 16.00 น.) โดยครูผู้ สอนสามารถน านักเรีย นเข้ าเรียนตามห้อ งประจาของ
ครูผู้ ส อนตามความสะดวก ท าการเริ่ม สอนติ ว O-net ตั้ งแต่ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2562 เป็ น ต้ น ไป
ประกอบด้วย

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.1 นำงภูสิตำ
จินดำหลวง
1.2 นำงนงค์นุช
นันทพำนิช
1.3 นำยอุทัย
ประเสริฐสังข์

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.1 นำงสำวเพ็ญศรี
ใจเย็น
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
2.2 นำงปำริดำ
ภูครองแถว
2.3 นำยศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
2.4 นำงกรวรรณ
ธิโปธิ
2.5 นำงสำวนฤมล
มะโนรส
2.6 นำยพีรวัส
จีนำ
2.7 นำยจีรพงษ์
ใจรักษ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.1 นำงนัดดำ
ช่ำชอง
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเท
3.2 นำงชญำดำ
ภู่พิชญำ
3.3 นำงสำวศิริธร
เรียบสันเทียะ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.1 นำงอรอนงค์
คำไทย
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
4.2 นำยประเสริฐ
ไทยสังคม
4.3 นำงจำรุพร
หมื่นศรี
4.4 นำงสำวณัฐชำลิกำ ทำอำสำ
4.5 นำงสำวนัทฌำ
ปันแก้ว
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 นำงสำวชนกำนต์ รุจิระปรีชำกุล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
5.2 นำยอุกฤษฏ์
จินดำหลวง
5.3 นำงสำวสุภัทรำ
หงษำวัน
5.4 นำงสำวจุฑำมำศ ป้อข่วง
5.5 นำยเจษฎำ
ธรรมกำศ
5.6 นำยพิชญำทร
ศรีวิชัย
5.7 นำยชวลิต
สิติวรรณำ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำม
รับผิดชอบ เต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียน และรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นำยสนั่น สิงห์ไผ่)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ทำวิทยำคม

