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ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/ ๑๕๑ 
 

 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๑๒/๑๓  หมูท่ี ่๒  ถนนกะโรม  ตําบลโพธ์ิเสด็จ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐ 

                   ๑๕  มกราคม   ๒๕๕๘ 

เรื่อง       การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET) สําหรบั
นักเรียนชั้น ม.๓ 

เรียน         ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒  ทุกโรง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   กําหนดเวลา  สถานที่  และจํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการจดักิจกรรมค่ายฯ 
๒.  ตารางกิจกรรมค่ายค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  โดยการดําเนินการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)  จัดค่าย
วิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)  สําหรับนักเรียนชั้น ม.๓ ระยะเวลา  ๒ วัน  จํานวนนักเรียนเป้าหมาย
ไม่ตํ่ากว่าเขตละ  ๕๐๐  คน  จึงกําหนดจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษฯ ของศูนย์ ERIC ทั้ง ๖ ศูนย ์คือ 

๑. ศูนย์ ERIC ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช  วันที่  ๒๖-๒๗ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องราชพฤกษ์             
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช 

๒. ศูนย์ ERIC ร.ร. สตรีทุ่งสง  วันที่  ๒๔-๒๕ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องโสตฯ ร.ร.สตรีทุ่งสง 
๓. ศูนย์ ERIC ร.ร. สตรีปากพนัง  วันที่  ๒๓-๒๔ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องโสตฯ อาคาร ๔                     

ร.ร.สตรีปากพนัง 
๔. ศูนย์ ERIC ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา  วันที่  ๒๗-๒๘ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องโสตฯ                      

ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา 
๕. ศูนย์ ERIC ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์  วันที่  ๒๒-๒๓ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนยส์ื่อ                    

ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์
๖. ศูนย์ ERIC ร.ร. สตรีพัทลุง  วันที่  ๒๐-๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนในพื้นที่บรกิาร               

(ศูนย์ฯ จะแจ้งกําหนดการที่ชัดเจนให้ทราบ) 

ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ขอให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของศูนย ์ERIC  
แต่ละศูนย์  คัดเลือกและส่งนักเรียนชั้น ม.๓  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อมโค้ง
สุดท้ายก่อนสอบ O-NET)  ตามตาราง  วัน  เวลา  และสถานที่ทีแ่ต่ละศูนย์กําหนด (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)  โดยแจ้ง
ช่ือนักเรียนทางระบบบริหารงานประชุม/อบรมฯ  ที่เว็บไซด์http://www.sea12.go.th/sea12/ เลือกเมนู ระบบบริหารงาน
ประชุม/อบรมฯ  หรือทาง e-mail ของผู้จัดการศูนย์ ERIC ต้ังแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้จากศูนย์ ERIC)  และเข้าร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  

จึงเรียนมาเพื่อ/ 

  



 

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                       (นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๒๒ 
โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ www. sea๑๒.go.th   e-mail : paiboon_sv9@hotmail.com 
  



กําหนดเวลา  สถานที่  และจํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อมโคง้สุดท้ายก่อนสอบ O-NET) สําหรบั

นักเรียนชัน้ ม.๓  ของศูนย์ ERIC   6 ศูนย์ 

ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

1 โรงเรียน
กัลยาณีศรี
ธรรมราช 

26 – 27  
ม.ค. 58 

หอราชพฤกษ์  โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช 

นร. โรงเรียนละ 5-6 คน  จากโรงเรียน 
1. ทางพูนวิทยาคาร 
2. ตรีนิมิตรวิทยา 
3. ขุนทะเลวิทยาคม 
4. สวนกุหลาบวิทยาลัย 
5. ปากพูน 
6. เฉลิมราชประชาอุทิศ 
7. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
8. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
9. โยธินบํารุง 
10. พระพรหมพิทยานุสรณ ์
11. จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
12. เบญจมราชูทิศ 
นร. โรงเรียนละ 15 คน  จากโรงเรียน 
13. กัลยาณีศรธีรรมราช 
14. เมืองนครศรีธรรมราช 

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานช ู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

  



ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

2 โรงเรียน
สตรีทุ่งสง 

24 – 25  
ม.ค. 58 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

นร. โรงเรียนละ 5-6 คน  จากโรงเรียน 
1. นางเอื้อยวิทยา 
2. ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 
3. ก้างปลาวิทยาคม 
4. ทุ่งสังพิทยาคม 
5. นาบอน 
6. ทุ่งสงวิทยา 
7. เสม็ดจวนวิทยาคม 
8. กรุงหยันวิทยาคาร 
9. บางขันวิทยา 
10. ช้างกลางประชานุกูล 
11. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
12. ละอายพิทยานุสรณ์ 
13. ฉวางรัชดาภิเษก 
14. ประสาธน์ราษฎร์บํารุง 
15. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
16. วังหินวิทยาคม 
17. ทุ่งสง 
18. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 
19. สตรีทุ่งสง 

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานชู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

  



ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

3 สตร ี
ปากพนัง 

23 – 24 
ม.ค. 58 

ห้องโสตฯ อาคาร ๔ ร.
ร.สตรีปากพนัง 

นร. โรงเรียนละ 4-5 คน  จากโรงเรียน 
1. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 
2. โศภนคณาภรณ์ 
3. นพคุณประชาสรรค์ 
4. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
5. ขอนหาดประชาสรรค์ 
6. อินทร์ธานีวิทยาคม 
7. คีรีราษฎร์พัฒนา 
8. วิเชียรประชาสรรค์ 
9. ชะอวดวิทยาคาร 
10. ชะอวด 
11. เสาธงวิทยา 
12. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
13. ทรายขาววิทยา     14. ตระพังพิทยาคม 
15. ตรีปากพนัง          16. ธัญญาวดีศึกษา 
17. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    
18. แหลมราษฎร์บํารุง  19. เขาพังไกร    
20. เชียรใหญ ่            21. หัวไทรบํารุงราษฎร์   
22. ควนเกยสุทธิวิทยา   23. ปากพนัง        
24. เชียรใหญส่ามัคคีวิทยา 

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานชู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

 



 

กําหนดเวลา  สถานที่  และจํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อมโคง้สุดท้ายก่อนสอบ O-NET) สําหรบั

นักเรียนชัน้ ม.๓  ของศูนย์ ERIC   6 ศูนย์ 

ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

4 โรงเรียน    
สิชลคุณา
ธารวิทยา 

27 -28 
ม.ค. 58 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา 

นร. โรงเรียนละ 5-6 คน  จากโรงเรียน 
1. สระแก้วรัตนวิทย์       
2. โมคลานประชาสรรค์ 
3. บ้านเกาะวิทยา 
4. นบพิตําวิทยา 
5. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
6. คงคาประชารักษ์ 
7. สิชลประชาสรรค ์
8. ขนอมพิทยา 
9. พรหมคีรีพิทยาคม 
10. ท้องเนียนคณาภิบาล 
11. ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
12. เทพราชพิทยาสรรค ์
นร. โรงเรียนละ 22 คน  จากโรงเรียน 
13. สิชลคุณาธารวิทยา 

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานชู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

  



ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

5 โรงเรียน
สตรีพัทลุง 

20 – 30 
ม.ค. 58 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 
และโรงเรียนในพื้นที่
บริการ 

นร. โรงเรียนละ 5-6 คน  จากโรงเรียน 
1. นาขยาดวิทยาคาร 
2. พัทลุงพิทยาคม 
3. ควนขนุน 
4. วชิรธรรมสถิต 
5. ประภัสสรรังสิต 
6. ป่าพะยอมพิทยาคม 
7. พนางตุง 
8. ดอนศาลานําวิทยา 
9. พรหมพินิตชัยบุรี 
10. นิคมควนขนุนวิทยา 
11. ศรีบรรพตพิทยาคม 
12. ตะแพนพิทยา 
13. อุดมวิทยายน 
14. ปัญญาวุธ 
นร. โรงเรียนละ 10 คน  จากโรงเรียน 
15. สตรีพัทลุง 
16. พัทลุง 

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานชู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

  



ที่ 
ศูนย ์
ERIC 

วัน เดือน ป ี
( ม.ค. 58) 

สถานทีจ่ัดกิจกรรมค่าย 
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้ ม.๓ 

ใน ร.ร.พื้นที่บริการของ ศนูย์  ERIC 

6 โรงเรียน
หารเทา
รังสี
ประชา
สรรค ์

22 – 23 
ม.ค. 58 

ศูนย์สื่อ  โรงเรยีนหาร
เทารังสีประชาสรรค ์

นร. โรงเรียนละ 5-6 คน  จากโรงเรียน 
1. เขาชัยสน 
2. ควนพระสาครินทร ์
3. มัธยมเกาะหมาก 
4. กงหราพิชากร 
5. ป่าบอนพิทยาคม 
6. ประชาบํารุง 
7. หานโพธิ์พิทยาคม 
8. ตะโหมด 
9. ปากพะยูนพิทยาคาร 
10. บางแก้วพิทยาคม 
11. ชะรัดชนูปถัมภ์ 
นร. โรงเรียนละ 35 คน  จากโรงเรียน 
12. หารเทารังสีประชาสรรค ์

 

ติดต่อสอบถาม/  แจ้งชื่อนักเรียนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมค่ายฯ ผ่านทาง e-mail ของผูจ้ัดการศูนย์ ERIC 

ที่ ศูนย ์ERIC ผู้จัดการศูนย ์ เบอร์ติดต่อ e-mail 

1 ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ 086 283 5497 Miracle-dream@hotmail.com 

2 ร.ร.สตรีทุ่งสง นางจินตนา  วงศ์กรเชาวลิต 089 726 6671 Jina2412@yahoo.com 

3 ร.ร.สตรีปากพนัง นางสาวกัณหา  ศรีคณา 081 691 0574 lewkanha@hotmail.com 

4 ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา นายสมจิต  พรหมกมล 086 941 2830 Somjit.eng@hotmail.com 

5 ร.ร.สตรีพัทลุง นางสุมาลี  บุญพรานช ู 089 298 7692 leesatri@gmail.com 

6 ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค ์ นางสาวฉลวย  เพ็งคล้าย 086 950 7086 iamluay@hotmail.com 

 

 



 

ตาราง  กิจกรรมค่ายวชิาการภาษาอังกฤษแบบเขม้ (เตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET) สําหรับนักเรียนชั้น ม.๓ 

ศูนย์ ERIC  โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช  สตรีทุ่งสง  สตรีปากพนัง  สิชลคณุาธารวิทยา  สตรีพทัลุง  หารเทารังสีประชาสรรค ์

Date Time : 8.00 – 10.00 10.15 -12.15  
 
L 
U 
N 
C 
H 

13.15 – 16.00 

………. ม.ค.58 
(วันแรก) 

รายงานตัว
ลงทะเบียน 

Pre-test and 
Conversation 

 

Conversation 
 

Grammar and Vocabulary 
 

……….ม.ค. 58 
(วันที่สอง) 

Reading Comprehension 
 

Tips for O-NET 
 

Error Recognition 
Post-test, 

Satisfaction Assessment 
 

หมายเหตุ  ๑.  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของแต่ละศูนย์ ERIC 
 ๒.  พัก-อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา 10.00-10.15 น.  และ 14.30-14.45 น. 
 ๓.  พัก-อาหารกลางวัน  เวลา 12.00-13.00 น. 

 
 


