
 

 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

   ที่ 028/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมนักเรียนติว GAT , PAT และติวโอเนต 

--------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ก าหนดติว GAT  PAT และติวโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ก าหนด ติว GAT และ PAT  วันที่ 1 และ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562  และ 
ติวโอเนต วันที่  11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 15.30 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบ O-NET  แล้วนั้น 

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  นายสรปรัชญ์   ไวกสิกรณ์ ประธานกรรมการ 
      1.2  นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
      1.3  นางสาววิไล  อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
      1.4  ว่าที่พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธ์ รองประธานกรรมการ 
      1.5  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
      1.6  นายปฏิวัต ิ  วิจารณ์ปรีชา กรรมการ  
      1.7  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ  
      1.8  นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร   มีหน้ำที ่รับเอกสารจากวิทยากร และส าเนาเอกสาร 
ส าหรับแจกนักเรียน ประกอบด้วย 
       2.1 นางสุรีรัตน์    ขาวเอี่ยม ประธานกรรมการ 
       2.2 นางสุภาพ  อมรประภา กรรมการ 
       2.3 นางอุษา  กอบกิจ  กรรมการ 
       2.4 นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ กรรมการ 
       2.5 นางศจีลักษณ์ พงศ์สุภา กรรมการ 
  2.6 นางสาวสุภัคฉวี      เอ่ียมส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



3. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน   มีหน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารการติว  และควบคุมนักเรียน 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด วันที่ 1 และ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562  และ ติวโอเนต วันที่  11 – 15 
กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 15.30 น.  ประกอบด้วย 
   3.1 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ ประธานกรรมการ 
      3.2 นายวิเชียร  หล าประเสริฐ กรรมการ 
      3.3 นายนิทัศน์  ค าทา  กรรมการ 
               3.4 นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง  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 นางสาวโชติรส แมลงภู่  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 นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล กรรมการ 
  3.19 นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิ์พันธุ์ กรรมการ 
  3.20 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมการ 
  3.21 นางชลปรียา สวนทว ี  กรรมการ 
  3.22 นางพยอม  คุม้ฉาย  กรรมการ 
  3.23 นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ กรรมการ 
  3.24 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์  กรรมการ 
  3.25 นางดารารัตน์ มะอิ  กรรมการ 
  3.26 Miss.Majella  G.vingno กรรมการ 
  3.27 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล   มีหน้ำที ่ติดตามการติวของวิทยากร 
ดูแลการควบคุมนักเรียนของครูตามตาราง  และประเมินผลกิจกรรมประกอบด้วย 
      4.1  นางสาววิไล  อ่อนตานา ประธานกรรมการ 
      4.2  นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม  รองประธานกรรมการ 
      4.3  นายนิกร  พันธ์รุณ  กรรมการ 
      4.4  นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง กรรมการ 
      4.5  นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 
 



ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
นักเรียน 
 
 

   สั่ง  ณ วันที่  22   มกราคม    พ.ศ.  2562 

 
 

 
 
 (นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์)                                                                   

          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


