
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่   205 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
……………………………………………………………………… 

 ตามท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  มีแผนการเรียน   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(ห้องเรียนพิเศษ)  ในห้อง 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1และ 6.1 นั้น เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนใน
ห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมาตรา 
27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547   จึงแต่งตั้งบุคลากร  
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1 นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
  1.2 นางโสพิศ  เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาววิไล  อ่อนตานา         รองประธานกรรมการ 
  1.4 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
  1.5 นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
  1.6 นายบุญส่ง  เทียนค า  กรรมการ 
  1.7 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ์ กรรมการ 
  1.8 นายดิเรก  ทองหนัก          กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่  ให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.1 นางสาววิไล  อ่อนตานา         ประธานกรรมการ 
  2.2 นายดิเรก  ทองหนัก รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ กรรมการ 

2.4 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม กรรมการ 
2.5 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ 

  2.6 นางอุษา  กอบกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.7 นางสุภาพ  อมรประภา กรรมการและเลขานุการ 



 หน้ำที ่  ส ารวจครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ ท าตารางสอนเสริม แจ้งนักเรียนและครูทราบและติดตาม
การสอนเสริม 
 3. คณะกรรมการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
  3.1 นางสุภาพ  อมรประภา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 
  3.2 นางสาวอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1,4 
  3.3 ว่าที่ร้อยตรีนิทัศน์ ค าทา  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 

3.4 นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 
  3.5 นางจินดา              คันธัพ  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3,4,5 
  3.6 นางศจีลักษณ์ พงษ์สุภา สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1,2,3 
  3.7 นางปาริชาติ  สิทธิ  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1,2,3,5 

3.8 นางนุศรา  จันทร์สละ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1,2,3 
  3.9 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1,2,3 
  3.10 นางพนัชกร  มีศาสตร์  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3,4 
  3.11 นางนงนุช  วิริยานุกูล สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4,5 
  3.12 Mr. Kim      Patrick Abe  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1,2,3 
  3.13 นายธราธร  สุขะอาคม สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 
  3.14 นายสันติพร ภู่พงษ์  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 
  3.15 นางภารณี       เสนีวงศ ์ณ อยุธยา สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 
  3.16 นางผกากรอง พินิจ  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 
  3.17 นางสุรีย์  ศิริรัตน์  สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น  ม.2 
  3.18 นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.2 
  3.19 นางนงคราญ         เอี่ยมบาง          สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 
  3.20 นางวิไลลักษณ์       งานสลุง  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 
  3.21 นางบุษราภรณ์       บุญวังแร่ สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.3 
  3.22 นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.3 
  3.23 นางเจียรนัย สืบค า  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 
  3.24 นางธิติมา  พรามพิทักษ์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 
  3.25 นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.4 
  3.26 นางสาวสุชาวดี พิมหานาม สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.4  
  3.27 นางพยอม  คุ้มฉาย  สอนวิชาชีววิทยา      ชั้น  ม.4 
  3.28 นางวรรธนี  ศิรโิชติไพบูลย์ สอนวิชาเคมี      ชั้น  ม.4 
  3.29 นางสาวอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม สอนวิชาฟิสิกส์      ชั้น  ม.4 
  3.30 นายนิกร  พันธ์รุณ  สอนวิชาฟิสิกส์      ชั้น  ม.5,6 



  3.31 นางอุษา  กอบกิจ  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.5 
  3.32 นางสาวปรางศ์ทราย อุดด้วง  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.5 
  3.33 นางอิสริยา  ณ พัทลุง สอนวิชาชีววิทยา      ชั้น  ม.5 
  3.34 นายสมนึก  เกิดเนตร สอนวิชาเคมี      ชั้น  ม.5 
  3.35 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.6 
  3.36 นางสาวรัตนกร โพธิ์ดง  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ม.6 
  3.37 นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมส าอาง สอนวิชาเคมี      ชั้น  ม.6 
  3.38 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง สอนวิชาชีววิทยา      ชั้น  ม.6 

หน้ำที่   เตรียมเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบส าหรับสอนเสริมให้กับนักเรียน ตาม วัน เวลาตามตาราง
แนบท้ายค าสั่งนี้ 
4. คณะกรรมการสรุปประเมินผลและรายงาน 

  4.1  นางสุภาพ  อมรประภา  ประธานกรรมการ 
  4.2  นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการ 
  4.3  นางสุรีรัตน์            ขาวเอ่ียม  กรรมการ 

หน้ำที่   สรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานผล 
 

      สั่ง   ณ    วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

 
 

                                        (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1(วนัเสำร์) 

 
วัน เดือน ป ี 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

30 มิถุนายน 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.นิทัศน์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ปาริชาติ 

 วิทยาศาสตร์ 
อ.สุภาพ 

7 กรกฎาคม 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.สุภาพ 

คณิตศาสตร์ 
อ.นิทัศน์ 

14 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตร์ 
อ.อัฐอรวี 

คณิตศาสตร์ 
อ.นิทัศน์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.อัญชลีลักษณ์ 

21 กรกฎาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.นิทัศน์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.สุภาพ 

25 สิงหาคม 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.ปาริชาติ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.อัฐอรวี 

คณิตศาสตร์ 
อ.ธิดา 

1 กันยายน 2561 
 

วิทยาศาสตร์ 
อ.อัฐอรวี 

คณิตศาสตร์ 
อ.ธิดา 

ภาษาอังกฤษ 
อ.นุศรา 

8 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.ธิดา 

ภาษาอังกฤษ 
T.Kim 

วิทยาศาสตร์ 
อ.อัฐอรวี 

15 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
T.Kim 

วิทยาศาสตร์ 
อ.อัฐอรวี 

คณิตศาสตร์ 
อ.ธิดา 

22 กันยายน 2561 
 

วิทยาศาสตร์ 
อ.สุภาพ 

คณิตศาสตร์ 
อ.ธิดา 

ภาษาอังกฤษ 
T.Kim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1 (วันเสำร์) 

 
วัน เดือน ป ี 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

30 มิถุนายน 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.ปาริชาติ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.นงคราญ 

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งวั

น 

คณิตศาสตร์ 
อ.พิชญาภัค 

7 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตร์ 
อ.นงคราญ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุรีย์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

14 กรกฎาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.พิชญาภัค 

ภาษาอังกฤษ 
อ.อัญชลีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.วิไลลักษณ์ 

21 กรกฎาคม 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.นงคราญ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุรีย์ 

25 สิงหาคม 2561 วิทยาศาสตร์ 
อ.วิไลลักษณ์ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุรีย์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

1 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.พิชญาภัค 

ภาษาอังกฤษ 
อ.นุศรา 

วิทยาศาสตร์ 
อ.วิไลลักษณ์ 

8 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
T.Kim 

วิทยาศาสตร์ 
อ.นงคราญ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุรีย์ 

15 กันยายน 2561 
 

วิทยาศาสตร์ 
อ.วิไลลักษณ์ 

คณิตศาสตร์ 
อ.พิชญาภัค 

ภาษาอังกฤษ 
อ.สุทธิดา 

22 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุรีย์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.วิไลลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 (วันเสำร์) 

 
วัน เดือน ป ี 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

30 มิถุนายน 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุมนรัช 

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งวั

น 

ภาษาอังกฤษ 
อ.พนัชกร 

7 กรกฎาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.สุมนรัช 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.ธิติมา 

14 กรกฎาคม 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.อัญชลีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.เจียรนัย 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุมนรัช 

21 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตร์ 
อ.เจียรนัย 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุมนรัช 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

25 สิงหาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ปาริชาติ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.ธิติมา 

1 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
อ.นุศรา 

วิทยาศาสตร์ 
อ.เจียรนัย 

คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

8 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ.สุทธิดา 

15 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
T.Kim 

วิทยาศาสตร์ 
อ.ธิติมา 

22 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
อ.ศจีลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
อ.เจียรนัย 

คณิตศาสตร์ 
อ.บุษราภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 (วันเสำร์) 

 
วัน เดือน ป ี 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

30 มิถุนายน 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.กาญจนา 

ชีววิทยา 
อ.พยอม 

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งวั

น 

ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

7 กรกฎาคม 2561 ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

ภาษาอังกฤษ 
อ.พันธพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุชาวดี 

14 กรกฎาคม 2561 เคมี 
อ.วรรธน ี

เคมี 
อ.วรรธน ี

ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

21 กรกฎาคม 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุชาวดี 

ชีววิทยา 
อ.พยอม 

25 สิงหาคม 2561 ชีววิทยา 
อ.พยอม 

เคมี 
อ.วรรธน ี

เคมี 
อ.วรรธน ี

1 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.สุชาวดี 

เคมี 
อ.วรรธน ี

8 กันยายน 2561 
 

ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

ภาษาอังกฤษ 
อ.พนัชกร 

15 กันยายน 2561 
 

คณิตศาสตร์ 
อ.กาญจนา 

ชีววิทยา 
อ.พยอม 

ชีววิทยา 
อ.พยอม 

22 กันยายน 2561 
 

ฟิสิกส์ 
อ.อัฐอรวี 

ภาษาอังกฤษ 
อ.นงนุช 

คณิตศาสตร์ 
อ.กาญจนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 (วันเสำร์) 

 
วัน เดือน ป ี 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

30 มิถุนายน 2561 ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.ปรางค์ทราย 

 
พัก

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รก
ลำ

งวั
น 

ชีววิทยา 
อ.อิสริยา 

7 กรกฎาคม 2561 เคมี 
อ.สมนึก 

ฟิสิกส์ 
อ.นิกร 

ภาษาอังกฤษ 
อ.พันธพงษ์ 

14 กรกฎาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.ปรางค์ทราย 

ชีววิทยา 
อ.อิสริยา 

เคมี 
อ.สมนึก 

21 กรกฎาคม 2561 ฟิสิกส์ 
อ.นิกร 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.อุษา 

25 สิงหาคม 2561 คณิตศาสตร์ 
อ.รัตนากร 

ชีววิทยา 
อ.อิสริยา 

เคมี 
อ.สมนึก 

1 กันยายน 2561 
 

ฟิสิกส์ 
อ.นิกร 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.ปรางค์ทราย 

8 กันยายน 2561 
 

ชีววิทยา 
อ.อิสริยา 

เคมี 
อ.สมนึก 

ฟิสิกส์ 
อ.นิกร 

15 กันยายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
อ.จินดา 

คณิตศาสตร์ 
อ.อุษา 

ชีววิทยา 
อ.อิสริยา 

22 กันยายน 2561 
 

เคมี 
อ.สมนึก 

ฟิสิกส์ 
อ.นิกร 

ภาษาอังกฤษ 
อ.นงนุช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 (วันปกติ) 

 
 

 
 

 

วิชำ คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ ฟิสิกส์ เคมี ภำษำอังกฤษ 
วัน/เดือน/ปี 

07.20-8.20 น. 
25 มิ.ย. 61 
อ.สุรีรัตน์ 

26 มิ.ย. 61 
อ.ภัณฑิลา 

27 มิ.ย. 61 
อ.นิกร 

29 มิ.ย. 61 
  อ.สุภัคฉวี 

2 ก.ค. 61 
อ.ธราธร 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

3 ก.ค. 61 
อ.สุรีรัตน์ 

4 ก.ค. 61 
อ.ภัณฑิลา 

6 ก.ค. 61 
อ.นิกร 

9 ก.ค. 61 
อ.สุภัคฉวี 

10 ก.ค. 61 
อ.สันติพร 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

11 ก.ค. 61 
อ.สุรีรัตน์ 

13 ก.ค. 61 
อ.ภัณฑิลา 

23 ก.ค. 61 
อ.นิกร 

24 ก.ค. 61 
อ.สุภัคฉวี 

25 ก.ค. 61 
อ.ภารณี 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

31 ก.ค. 61 
อ.สุรีรัตน์ 

6 ส.ค. 61 
อ.ภัณฑิลา 

7 ส.ค. 61 
อ.นิกร 

8 ส.ค. 61 
อ.สุภัคฉวี 

10 ส.ค. 61 
อ.ผกากรอง 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

14 ส.ค. 61 
อ.รัตนากร  

15 ส.ค. 61 
อ.ภัณฑิลา 

17 ส.ค. 61 
อ.นิกร 

20 ส.ค. 61 
อ.สุภัคฉวี 

21 ส.ค.61 
อ.ธราธร 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

22 ส.ค. 61 
อ.รัตนากร 

24 ส.ค. 61 
อ.ภัณฑิลา 

27 ส.ค. 61 
อ.นิกร 

28 ส.ค. 61 
อ.สุภัคฉวี 

29 ส.ค.61 
อ.สันติพร 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

31 ส.ค. 61 
อ.รัตนากร 

3 ก.ย. 61 
อ.ภัณฑิลา 

4 ก.ย. 61 
อ.นิกร 

5 ก.ย. 61 
อ.สุภัคฉวี 

7 ก.ย. 61 
อ.ธราธร 

วัน/เดือน/ปี 
07.20-8.20 น. 

10 ก.ย. 61 
อ.รัตนากร 

11 ก.ย. 61 
อ.ภัณฑิลา 

12 ก.ย. 61 
อ.นิกร 

14 ก.ย. 61 
อ.สุภัคฉวี 

17 ก.ย.61 
อ.ธราธร 


