
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่  179 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ปีกำรศึกษำ  2561 

------------------------------------------------------ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิด

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 

1. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
2. วา่ที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
3. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง   กรรมการ 
6. นางอุษา     กอบกิจ   กรรมการ 
7. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 
8. นางสุพรรณ ์  วงษ์ศาโรจน์  กรรมการ 
9. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 
10. นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง   กรรมการ 
11. นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์  กรรมการ 
12. นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม  กรรมการ 
13. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสุภัคฉวี   เอ่ียมส าอางค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครู    

และนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากการจัดกิจกรรมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์โดยเคร่งครัด 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

สั่ง ณ วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
 

  
( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันอังคำร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 
ห้อง 1, 2, 3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานฯ (คอมพิวเตอร์) 
ห้อง 4, 5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมฯ 
ห้อง 6, 7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ห้อง 8, 9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
ห้อง 10  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 
ห้อง 1, 2, 3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานฯ (คอมพิวเตอร์) 
ห้อง 4, 5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมฯ 
ห้อง 6, 7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ห้อง 8, 9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
ห้อง 10  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  วันจันทร์, วันอังคำร, วันศุกร์ 
ห้อง 1, 2, 3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานฯ (คอมพิวเตอร์) 
ห้อง 4, 5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมฯ 
ห้อง 6, 7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ห้อง 8, 9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
ห้อง 10  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  (เฉพำะวันพุธ)  ภำคเรียนที่ 1/2561 
 

ที ่ ชั้น ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางสุภาพ อมรประภา 
1 ม.1 คณิตคิดเร็ว ห้องเรียน ม.1.1 ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  
2 ม.1 English is fun ห้องเรียน ม.1.3 ครูพิมพ์พิชชา พุ่มนอก  

3 ม.1 ย้อนยุคประวัติศาสตร์ ห้องเรียน ม.1.4 
ครูนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน 
ครูศศิวิมล ม่วงทิม 

 

4 ม.1 English to day ห้องเรียน ม.1.5 
ครูปาริชาติ สิทธิ 
ครูพนัชกร มีศาสตร์ 

 

5 ม.1 โอริงามิ ห้องเรียน ม.1.10 ครูพิชญาภัค กันอินทร์  

6 ม.1 ป๊อปอัพบทเรียนวิทย์ ห้องชีววิทยา 
ครูอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม 
ครูอิสริยา ณ พัทลุง 

 

7 ม.2 วิทยาศาสตร์ในชีวิต ห้องเคมี 
ครูนงคราญ เอ่ียมบาง 
ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ 

 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นายวรวิทย์ ไชยมิ่ง 

1 ม.2 Fun Science ห้องวิทย์ ม.2 
วิไลลักษณ์  งานสลุง 
ครูณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ 

 

2 ม.2 ปริศนาค าทาย ห้องเรียน ม.2.2 
ครูสมนึก  ใยศิลป์ 
ครูอิสริยาภรณ์  พ่ึงจิตร 

 

3 ม.2 มัคคุเทศน์น้อย ห้องเรียน ม.2.7 
ครูสิทธิชัย  สิงห์เทพ 
ครูนงนุช  จันทวาศ 

 

4 ม.2 Crossword Game ห้องเรียน ม.2.8 
ครูจินดา  คันธัพ 
ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา 

 

5 ม.2 A-MATH ห้องเรียน ม.2.9 ครูปรางค์ทราย  อุดด้วง  
6 ม.2 Coaching English ห้องเรียน ม.2.10 Teacher Bobet  

7 ม.1 ภาษาพาเพลิน ห้องเรียน ม.1.11 
ครูกมลสรวง คนเฉียบ 
ครูศิริรัตน์ มูลติด 

 

8 ม.3 วิทย์สนุกรอบตัว ห้องวิทย์ ม.3 
ครูเจียรนัย  สืบค า 
ครูศิริลักษณ์  ทองรอด 

 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง 
1 ม.3 คณิตศาสตร์น่ารู้ ห้องเรียน ม.3.1 ครูสุมนรัตน์ ชมสวนสวรรค์  
2 ม.3 ภาษาไทยสร้างสรรค์ ห้องเรียน ม.3.2 ครูมณี  แซ่ท่อ  
3 ม.1 รู้ทันภาษาไทย ห้องเรียน ม.3.3 ครูดวงเดือน กิติประสาท  

4 ม.3 จีนสนุกสู่อาเซียน ห้องเรียน ม.3.4 
ครูปรารถนา  หอมลา 
ครูสอนภาษาจีน 

 

5 ม.3 Learning by song ห้องเรียน ม.3.5 
ครูผกากรอง  พินิจ 
ครูนุศรา  จันทร์สละ 

 



ที ่ ชั้น ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

6 ม.2 English Chillout ห้องเรียน ม.3.6 
ครูนงนุช วิริยานุกูล 
ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ 

 

7 ม.3 CHESS GAME ห้องเรียน ม.3.7 Teacher Kayode  

8 ม.2 English is life ห้องเรียน ม.3.8 
ครูสุทธิดา  เพ็ชรเอม 
ครูธราธร  สุขะอาคม 

 

9 ม.3 Guasa สุขภาพ ห้องเรียน ม.3.9 
ครูธิติมา  พรามพิทักษ์ 
ครูชนมน  ศรีพระจันทร์ 

 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางสาวยุพิน คงคอน 

1 ม.1 
จุดประกายความคิดด้วย 
Science movie 

ห้องโลกและดาราศาสตร์ 
ครูสมนึก เกิดเนตร 
ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล 

 

2 ม.2 
10 สไตล์ แปลงกายผ้า
เช็ดปาก 

ห้องปฏิบัติงานผ้า 
ครูอโณฌา  บุญโสภา 
ครูวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 

 

3 ม.2 เกมหรรษา ห้อง Resource ครูธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  

4 ม.2 
ดนตรี 
(ขลุ่ยเรคอร์ดเดอร์) 

ห้องปฏิบัติการดนตรี ม.
2 

ครูสินีนาฏ  คชนิล  

5 ม.2 
นาฏศิลป์ 
(นารายประดิษฐ์) 

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ครูทวีสุข  บัวทอง  

6 ม.3 เพ่ือนที่ปรึกษา  YC ห้องศูนย์วัยใส ครูจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์  
ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางสุพรรณ์ วงษ์ศาโรจน์ 
1 ม.2 จิตอาสาพุทธาสะอาด โรงอาหารทิศตะวันตก ครูพนิตนาฏ  รัตนพนิต  

2 ม.3 นิทานคุณธรรม ห้องจริยธรรม 
ครูชลปรียา  สวนทว ี
ครูปิยพรรณ  ผิวสุพรรณ 

 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์ 
1 ม.1 ที่ค่ันหนังสือ ห้องสมุด ครูดวงเดือน เร่งเจริญ  

2 ม.1 ภาษาจีนน่ารู้ ห้องภาษาจีน 
ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม 
T.Shi Yun Meng 

 

3 ม.3 O-NET for M.3 Theater room Teacher KIM  

4 ม.2 ลดเวลาเพลิน ห้องแนะแนว 
ครูสันติพร ภูพงษ ์
ครูจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ 

 

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางอุษา กอบกิจ 
1 ม.3 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 1 ครูชลธิชา วรภ ู  
2 ม.2 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 2 ครูธีรยุทธ  อินไชย  

3 ม.1 SUDUKU 
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

ครูรัตนากร โพธิ์ดง  

ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นายดิเรก  ทองหนัก 

1 ม.3 ช่างแอร์ ห้องช่าง 
ครูสมศรี  แซ่เล้า 
ครูเทคนิค 

 



ที ่ ชั้น ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

2 ม.3 ช่างมุ้งลวด ห้องช่าง 
ครูนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ 
ครูเทคนิค 

 

3 ม.1 หมากกระดาน ห้องช่าง 
ครูณรงค์ จันทดุม 
ครูชาติ ถาวร 

 

4 ม.2 เทควันโด ห้องปฏิบัติพลานามัย ครูปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  
ผู้รับผิดชอบนิเทศ  :  นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม 

1 ม.1 
ดุริยางค์ 
(กิจกรรมพิเศษ) 

ห้องปฏิบัติการดนตรี
ดุริยางค์ 

ครูชัยรัตน์ อ่ าพูล  

2 ม.3 ช่างภาพมือโปร ห้องประกันคุณภาพ 
ครูธีรพงษ์  นวลด่อน 
ครูสาคร  อยู่นุ้ย 

 

3 ม.3 Gift Shop and Flower ห้องประชาสัมพันธ์ ครูภารณ ี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
4 ม.1 พันธุ์ไม้น่ารู้ ซุ้มหน้าห้องศิลปะ ครูประภาพรรณ พรมสาร  
5 ม.2 ศิลปะการพับกระดาษ ซุ้มสัตตบรรณ ครูดารารัตน์  มะอิ  

6 ม.3 
STEM กับนักประดิษฐ์
น้อย 

ซุ้มอินทนิล 
ครูสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ 
ครูภัณฑิลา  แย้มพยุง 

 

 
 


