
 
 
 

 
          ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่   425 /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมนักเรียนติว GAT  PAT และติวโอเนต 

--------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ก าหนดติว GAT  PAT และติวโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที ่2/2560 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 – 26  มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 15.30 น.  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบ O-NET  แล้ว
นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เเละบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ 
ควบคุมนักเรียน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตลอดจนแก้ปัญหา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
      1.1  นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ  ประธานกรรมการ 
      1.2  นายนุกูล  อ่ าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
      1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
      1.4  นางสาววิไล  อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
      1.5  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
      1.6  นายบุญส่ง  เทียนค า  กรรมการ  
      1.7  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ  
      1.8  นายดิเรก    ทองหนัก กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร   มีหน้ำที ่รับเอกสารจากวิทยากร และส าเนาเอกสาร 
ส าหรับแจกนักเรียน ประกอบด้วย 
       2.1 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ ประธานกรรมการ 
       2.2 นางสุภาพ  อมรประภา กรรมการ 
       2.3 นางอุษา  กอบกิจ  กรรมการ 
       2.4 นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ กรรมการ 
       2.5 นางจินดา  คันธัพ  กรรมการ 
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3. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน   มีหน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารการติว  และควบคุมนักเรียน 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2561–26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. 
ประกอบด้วย 
   3.1 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
      3.2 นายวิเชียร  หล าประเสริฐ กรรมการ 
      3.3 นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค ์ กรรมการ 
               3.4 นางสาวบุศรินทร์ พิมพล  กรรมการ 
      3.5 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม กรรมการ 
  3.6 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม กรรมการ 
  3.7 นางทวีสุข  บัวทอง  กรรมการ 
  3.8 นางรุ่งรวี  อภิชาตธ ารง กรรมการ 
  3.9 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ กรรมการ 
  3.10 นางจณิห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
  3.11 นายคนอง  ทองเมือง กรรมการ 
  3.12 นายอดิเทพ  กรีแสง  กรรมการ 
  3.13 นางนงนุช  วิริยานุกูล กรรมการ 
  3.14 นายไพโรจน์ สิริวัฒนา กรรมการ 
  3.15 นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง  กรรมการ 
  3.16 นางสาวลักษณา เยาวสังข์ กรรมการ 
  3.17 นายสันติพร ภู่พงษ์  กรรมการ 
  3.18 นางสาวสาวิตรี ขาวทรงธรรม กรรมการ 
  3.19 นางจุฑามาศ เกื้อกูลวงศ์ กรรมการ 
  3.20 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
  3.21 นางศจีลักษณ์ พงศ์สุภา กรรมการ 
  3.22 นางพยอม  คุม้ฉาย  กรรมการ 
  3.23 นางกมลสรวง คนเฉียบ  กรรมการ 
  3.24 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์  กรรมการ 
  3.25 นายอัคคเดช เผือกทอง กรรมการ 
  3.26 นายเอกกมล เรืองเดช  กรรมการ 
  3.27 นางณัชภัทร วงศ์จีน  กรรมการ 
  3.28 นางอิสริยา  ณ พัทลุง กรรมการ 
  3.29 นางดารารัตน์ มะอิ  กรรมการ 
  3.30 MR.Kim   Patrick Abe กรรมการ 



 3 

  3.31 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล   มีหน้ำที ่ติดตามการติวของวิทยากร 

ดูแลการควบคุมนักเรียนของครูตามตาราง  และประเมินผลกิจกรรม  ประกอบด้วย 
      4.1  นายนุกูล  อ่ าอ่วม   ประธานกรรมการ 
      4.2  นายดิเรก  ทองหนัก  รองประธานกรรมการ 
      4.3  นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ 
      4.4  นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการ 
      4.5  นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมพิเศษนักเรียน  ให้เป็นไปตามแนวทางการสอบ 
โอเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโดยเคร่งครัด 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ วันที่  19   ธันวาคม    พ.ศ.  2560 

 
 

 
 
 (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ)                                                                   

          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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