
 

คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวทิยาคม 
ที่  ๒๖/๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดคา่ยวิชาการ ติว O-NET  
               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                ................................................ 
   ด้วยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จะดำเนินการจัดค่ายวิชาการ ติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยเริ่มติวในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การติวโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกติวให้ความรู้ 
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ  
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ 
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. นางลำดวน นักดนตร ี       ผู้อำนวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการสถานศกึษา     รองประธานกรรมการ
 ๓. นายกติตพิงษ์ คำยิ่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔. นายศุภฤกษ์ ทองแถว       ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๕. นางสาววงรัตน์  กันผง      คร ูวิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๖. นางประพิน  อินไข      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๗. นางรชันู  บัวพันธ ์      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางวิภาวดี  กันทะกะ      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผูช้่วยฯ 
มีหน้าที่  ให้คำปรกึษาทัว่ไป และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการ 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
   ๒.๑.๑ นายปิยะชัย  อาสาสอน     คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้า 
   ๒.๑.๒ นายวิเชียร  กรีตศิักดิ์กุล    คร ูวทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       ผูช้่วย 
   ๒.๑.๓ นายกิตตพิงษ์  คำยิ่ง ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ       ผูช้่วย  
   ๒.๑.๔ นางสาวอรณี ศรแีสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู     ผู้ชว่ย 
   ๒.๑.๕ นางสาวภัทรา คนบุญ        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู     ผู้ชว่ย 
  ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
   ๒.๒.๑ นางสาวสริิมาส น้อยแก้ว ครู วทิยฐานะ  -                            หัวหน้า 
   ๒.๒.๒ นางชโลธร      กรีติศักดิ์กุล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      ผู้ชว่ย 
   ๒.๒.๓ นางกมลวรรณ  บุญสวน    คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
   ๒.๒.๔ นางรัชนู         บัวพันธ์   ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      ผู้ชว่ย 

 



-๒- 
   ๒.๒.๕ นายวิวัฒน์      การมงคล   ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      ผู้ชว่ย 
   ๒.๒.๖ นางสาววีรนุช  หล้าน้อย  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ            ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗ นางกนกวรรณ  แปงใจ   ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ            ผูช้่วย 

๒.๒.๘ นางสาวพิชญาภรณ์  เชียงสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์        ผู้ชว่ย 
  ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๒.๓.๑ นางรัตติมา    บุญสวน        ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
   ๒.๓.๒ นายวชิระ      ทศันโกวิท  ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ    ผู้ชว่ย 
   ๒.๓.๓ นางสาวมณิฐชญาณ์ จันทร์ศรีเปรม ครู วทิยฐานะ -       ผู้ชว่ย 
   ๒.๓.๔ นางวีรยา       เสมาทอง      ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย 
   ๒.๓.๕ นางสาวอจัฉรา แจ่มใส   ครอูัตราจา้ง             ผู้ชว่ย 
  ๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

๒.๔.๑ นางวิภาวดี     กนัทะกะ    คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้า 
   ๒.๔.๒ นางประพิน    อนิไข ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ     ผูช้่วย 
   ๒.๔.๓ นางสาวอนุศร พทุธา ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ            ผู้ช่วย 
  ๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
   ๒.๕.๑ นางสาวรพพีร  จนัทร์ทักษ์  ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ     หัวหน้า 
   ๒.๕.๒ นางศริิลักษณ ์กุลศิลารักษ ์  ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ     ผูช้่วย 
  มีหน้าที่                   

๑. ประสานวิทยากร ติว O-NET จัดเตรียมเนื้อหา ความรู้ และแบบทดสอบที่ตรงกับ  
   สาระ มาตรฐาน ผลการเรียนรู ้ตัวชี้วดั ที่ใช้ออกข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยสำหรับ 
   การติว O-NET ของนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ และประสานงานธุรการเพื่อทำหนังสือ 
   เชิญวทิยากร ติวให้ความรู้ วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

  ๒. ดำเนินการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตามตารางที่กำหนด 
  ๓. สำรวจเวลาการติว O-NET ตามตารางที่กลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบทุกวัน 
  ๔. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. คณะกรรมการประสานงาน 
  ๑. นางรัชนู          บัวพันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า  
  ๒. นายวิเชียร       กีรตศิักดิ์กุล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ชว่ย 
  ๓. นางกมลวรรณ  บุญสวน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๔. นางชโลธร       กีรติศักดิ์กุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย  
  ๕. นางวิภาวดี      กันทะกะ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๖. นางรัตติมา      บุญสวน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๗. นางกนกวรรณ  แปงใจ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ           ผู้ช่วย 
  ๘. นางวีรยา    เสมาทอง           ครูอัตราจ้าง             ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   

๑. ประสานงานการติว O-NET กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู และนักเรียน 
ชั้น ม.๓ และ ม.๖  
 



-๓- 
 ๔. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ติว O-NET และเตรียมอุปกรณ์ฯ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  ๑. นายยรรยง       รุ่งระวี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                หัวหน้า 
  ๒. นายวิเชียร       กีรติศักดิ์กุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๓. นายกิตติพงษ์    คำยิ่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย  
  ๔. นายวิวัฒน์       การมงคล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย  
  ๕. นายศุภฤกษ์     ทองแถว ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๖. นางกมลวรรณ  บุญสวน ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๗. นางรจุิรา        ทาสุวรรณ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
  ๘. นางกนกวรรณ  แปงใจ  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ          ผู้ชว่ย 
  ๙. นายธเนศ        แกว้เข้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู       ผู้ชว่ย 
  ๑๐. นายภวตั      กันยาประสิทธิ ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู       ผู้ชว่ย 
  ๑๑. นายสุทธิศักดิ์ นิลกรม พนักงานขับรถ               ผู้ช่วย 
  ๑๒. นางพิศสุดา    จันนิติ   แม่บ้าน             ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   
  ๑. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ 
 ณ ห้อง To be number one และนักเรียนชั้น ม.๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
  ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการติว O-NET  
 ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
 

 ๕. คณะกรรมการจัดทำตารางการติว O-NET 
  ๑. นางวิภาวดี     กันทะกะ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นายวิเชียร     กีรติศกัดิ์กุล      คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ชว่ย 
  ๓. นางกมลวรรณ  บุญสวน ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๔. นางชโลธร      กีรติศกัดิ์กุล ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
  ๕. นางรชันู        บัวพันธ์  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ชว่ย 
 มีหน้าที่   
  ๑. จัดทำตารางการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
  ๒. แจ้งตารางการติว O-NET ให้กับคณะครู และ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
 ๖. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรวิทยากร 
  ๑. นายวิเชียร      กรีติศกัดิ์กุล     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           หัวหน้า 
  ๒. นางกนกวรรณ  แปงใจ  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวอรณ ีศรีแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู      ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวภัทรา คนบุญ        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู      ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวพิชญาภรณ ์ เชียงสวนจิก นักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชพีครู        ผู้ชว่ย 
 มีหน้าที่   

๑. จัดทำเกียรติบัตรวิทยากรติว O-NET ชั้น ม.๓ และ ชั้น ม.๖ 
 
 



-๔- 
 ๗. คณะกรรมการถ่ายภาพ   
  ๑. นายณัฐกิตติ์     กลิ่นหอม    พนักงานราชการ          หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอัจฉรา  แจ่มใส    ครูอัตราจ้าง           ผู้ช่วย 
  ๓. นางวีรยา    เสมาทอง    ครูอัตราจ้าง           ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจรรยมณฑน์  บุญสิงห์     พนักงานบริการ           ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวณัฐมล         สีหะนาม     ครูพี่เลี้ยงฯ           ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   
  ๑. ถ่ายภาพการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
 ๘. คณะกรรมการจัดทำป้ายข้อความ 
  ๑. นายวิวัฒน์  การมงคล   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นางสาววีรนุช หล้าน้อย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   

๑. จัดทำป้ายข้อความ ค่ายวิชาการติว O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 

 ๙. คณะกรรมการพิธีกร 
  ๑. นายกิตติพงษ์  คำยิ่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นางวิภาวดี     กันทะกะ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๓. นางวีรยา  เสมาทอง ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   

๑. เป็นพิธีกรในการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
๒.  

 ๑๐. คณะกรรมการการเงิน 
  ๑. นางสาววงรัตน์  กันผง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   

๑. จัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงินการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
๒.  

๑๑. คณะกรรมการจัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิด 
  ๑. นางรุจิรา      ทาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวมลิวรรณ์  คำพรวน ครูธุรการ             ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   

๑. จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดค่ายวิชาการ 
 ๑๒. คณะกรรมการจัดทำบันทึกรายชื่อสำรวจการเข้าติว O-NET 
  ๑. นางกมลวรรณ บุญสวน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๓. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   จัดทำบันทึกรายชื่อนักเรียนเพื่อใช้สำรวจการเข้าติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ 

   จำนวน ๑ เล่ม และ นักเรียนชั้น ม.๖ จำนวน ๑ เล่ม 



-๕- 
 ๑๓. คณะกรรมการประเมินผล 
  ๑. นางรัชนู  บัวพันธ์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๒. นางชโลธร  กีรติศักดิ์กุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๓. นายวิเชียร กีรติศักดิกุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
  ๔. นางกมลวรรณ  บุญสวน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
  ๕. นางวิภาวดี กันทะกะ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
  ๖. นางรัตติมา บุญสวน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
  ๗. นางกนกวรรณ แปงใจ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่   
  ๑. ประเมินผลการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
  ๒. สรุปรายงานผลการติว O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อประโยชน์              
ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป 
 

   สั่ง ณ วันที ่๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
 

              
                                                    (นางลำดวน นักดนตรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางค่ายวิชาการ ตวิ O-NET 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖  
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

…………………………………………… 
 
 
 

          เวลา 
วัน / เดือน / ปี 

 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาษาไทย ภาษาไทย 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

 
 
 
 

          เวลา 
วัน / เดือน / ปี 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เคม ี เคม ี
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณิตศาสตร ์ ฟิสิกส ์
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาษาไทย ชีววิทยา 

๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
 

   ตารางค่ายวิชาการ ตวิ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

   ตารางค่ายวิชาการ ตวิ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 


